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ÎN NOUL AN DE STUDIU

tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste România, 

adresat participanților la Conferința 
mondială a comitetelor naționale 

pentru Anul Internațional al TineretuluiINVĂȚĂMINTUL POLITICO-IDEOLOGICforță activă în înfăptuirea politicii partidului,în dezvoltarea conștiinței socialiste, revoluționareaflăm in preajma deschiderii nou an in invățămintul politi-Ne unui co-ideologic, pirghie principală prin care organele și organizațiile de partid și, sub conducerea acestora,, organizațiile de masă și obștești acționează pentru intensificarea activității de dezvoltare a conștiinței socialiste, pentru înarmarea membrilor de partid, a celorlalți oameni ai muncii cu concepția revoluționară despre lume și viață, cu principiile și obiectivele politicii interne și externe a partidului și statului nostru, pentru mobilizarea tuturor cetățenilor patriei la înfăptuirea exemplară a Programului partidului, a hotări- rilor Congresului al XIII-lea.Secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, acordă o atenție deosebită muncii politico- educative in cadrul amplului proces constructiv desfășurat in etapa actuală, conștiința nouă, revoluționară fiind. considerată o autentică forță a progresului social-economic. O asemenea concepție conferă activității educative in general, invățămintului politico-ideologic i nalta sarcină de a contribui intr-o măsură importantă la opera de făurire a unui om nou, profund devotat cauzei edificării socialismului și comunismului. Intr-adevăr, în condițiile in care in țara noastră s-a făurit, cu deosebire în ultimele două decenii, o amplă și modernă bază tehnico-materială, o economie dinamică ce-și asociază mereu mai mult cuceririle revoluției tehnico-științifice contemporane, convingerile politice și ideologice înaintate, competența profesională, înalta abnegație și răspundere in muncă, pasiunea creatoare, receptivitatea față de nou — atribute de esență ale spiritului revoluționar, ale conștiinței noi, socialiste — constituie una dintre condițiile hotăritoare pentru valorificarea cu maximum de randament a acestui uriaș potențial tehnico-economic.Marea Însemnătate pe care conducerea partidului o acordă invățămintului politico-ideologic in ansamblul activității de formare și dezvoltare a conștiinței noi socialiste iși află o elocventă ilustrare în măsurile adoptate pentru organizarea invățămîntu- lui politico-ideologic in perioada

1935/1986—1988/1989 și îmbunătățirea sistemului de selecționare și pregătire a propagandiștilor. Măsuri care — in spiritul obiectivelor și sarcinilor cuprinse in Programul ideologic al partidului, in Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Congresul să asigure ideologice mai. înalt, lizare și creatoare ale oamenilor muncii, in concordanță cu înaltele comandamente ale noii etape pe care Congresul al XIII-lea a deschis-o in istoria patriei. Prin măsurile preconizate se asigură, mai intii de toate, o mai clară precizare a rolului și funcționalității diferitelor verigi ale sistemului de pregătire politico-ideolo- gică. în acest context, noile documente de partid și de stat urmează să fie aduse operativ la cunoștința comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii, prin informarea politică și mijloacele propagandei audiovizuale, asigurindu-se apoi insușirea lor temeinică in strinsă legătură cu problemele concrete, curente de la fiecare loc de muncă, prin dezbaterea lor în adunări de partid, U.T.C., sindicat, O.D.U.S. și în plenare cu activul, prin alte forme. In acest mod,

al XIII-lea —, iși propun ridicarea muncii politico- și educative la un stadiu sporindu-i forța de mobi- dinamizare a energiilor

în invățămintul politico-ideologic activitatea se concentrează asupra studiului sistematic al teoriei revoluționare, al operei tovarășului Nicolae Ceaușescu, al documentelor programatice ale partidului — care reprezintă expresia aplicării creatoare a adevărurilor general-valabile ale socialismului științific la condițiile concret-istorice ale țării noastre.Cerințele însușirii cunoștințelor social-politice. realizarea unei viziuni de ansamblu asupra liniei politice a partidului solicită o activitate sistematic orientată și condusă prin tematici unitare in vederea înarmării oamenilor muncii cu concepția revoluționară a clasei muncitoare, cu obiectivele politicii partidului nostru. Măsurile inițiate vizează accentuarea rolului educativ al invă- țămintului politico-ideologic, a eficienței sale politice, practice, prin îmbunătățirea metodologiei de transmitere și insușire a cunoștințelor, cit și prin folosirea in mai mare măsură a experiențe: practice acumulate de fiecare colectiv, prin valorificarea opiniilor membrilor care îl alcătuiesc.Practic, în organizațiile de bază din unitățile industriale, agricole,
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Stimați participanți,îmi face o deosebită plăcere să adresez participan- ților la Conferința mondială a comitetelor naționale pentru Anul International al Tineretului, un salut călduros, impreună cu cele mai bune urări de succes in desfășurarea acestei importante reuniuni găzduite de Capitala patriei noastre.Apreciez în mod deosebit însemnătatea acestei conferințe, care iși propune să realizeze un larg .schimb de păreri, de informații și experiență pe marginea unor probleme de. mare, importantă și actualitate, care preocupă nemijlocit tinăra generație, popoarele lumii, să dezbată căile și mijloacele sporirii aportului tineretului la soluționarea acestor probleme, la făurirea unui viitor de pace. înțelegere și colaborare, a unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră.Conferința are loc intr-o perioadă in care in viața internațională s-au acumulat probleme deosebit de grave și complexe. Cunoaște o amploare fără precedent cursa înarmărilor, crește necontenit pericolul unui nou război mondial, care, in actualele împrejurări, s-ar transforma, inevitabil, intr-o catastrofă nucleară ce ar duce Ia distrugerea a inseși condițiilor existentei vieții pe Pămint.în aceste condiții, nimic nu poate fi mai important decit unirea eforturilor popoarelor, ale tuturor forțelor iubitoare de pace și progres pentru a opri cursul periculos al evenimentelor spre încordare și război, spre prăpastia nucleară. Problema fundamentală a zilelor noastre o constituie oprirea cursei înarmărilor, realizarea dezarmării, și in primul rind a dezarmării nucleare, apărarea și consolidarea păcii în lume. Mai mult ca oricind este necesar să se acționeze cu toate forțele, inclusiv de către tinăra generație, pentru a bara calea războiului, pentru a apăra dreptul suprem al tuturor popoarelor la viață, la pace, la existentă liberă și demnă. Pe deasupra oricăror deosebiri de orientări și convingeri politice, 'ideologice și filozofice, trebuie să primeze interesele păcii și colaborării! Tinerilor lumii — generațiilor care vor trăi și se vor afirma in următorul mileniu — le revine inalta îndatorire de a acționa uniți. împreună cu popoarele lor, cu forțele democratice înaintate de pretutindeni, pentru apărarea acestui suprem deziderat al omenirii, pentru statornicirea unui climat trainic de pace. înțelegere și colaborare rodnică intre națiuni.Tineretul — care, așa cum se cunoaște, a dat întotdeauna. in confruntările militare, cel mai greu tribut de singe — trebuie să. spună un NU hotărit războiului și înarmărilor, politicii de forță și dominație. Unin- du-și forțele, el trebuie să acționeze in modul cel mai ferm pentru oprirea cursei înarmărilor, atit pe Pămint cit și în Cosmos, pentru eliminarea rachetelor și a oricăror arme nucleare din Europa și din întreaga lume, pentru ea civilizația materială și spirituală făurită de omenire iri cursul mileniilor să continue să se dezvolte și să se Îmbogățească cu noi creații ale geniului uman — nu să fie distrusă de un război termonuclear nimicitor.împreună cu popoarele lor, tinerii de pretutindeni trebuie să militeze cu hotărire pentru ca minunatele cuceriri ale cunoașterii, ale științei și tehnicii moderne să fie puse pe deplin în slujba asigurării progresului ei bunăstării popoarelor, să servească păcii și civilizației— nu războiului și distrugerii.

în lumea de azi. tineretul reprezintă o uriașă forță socială a progresului și păcii care trebuie să-și spună în mod hotărit cuvîntul in toate problemele vieții internaționale. El trebuie să acționeze cu cea mai mare fermitate pentru relații noi între state, bazate pe principii de deplină egalitate, de independență și suveranitate națională, de neamestec in treburile interne, de renunțare la forță și la amenințarea cu folosirea forței, de respect al dreptului sacru al fiecărui popor de a-și hotări singur destinele, calea dezvoltării sale economice și sociale, fără nici un amestec din afară.Ca făuritor nemijlocit al lumii de miine. tineretul este profund interesat să participe activ și responsabil la dezbaterea și soluționarea tuturor problemelor de care depinde asigurarea viitorului său de pace, de progres și bunăstare. Problemele legate de lichidarea inechităților sociale, de asigurarea drepturilor fundamentale la muncă, la învățătură, la cultură și educație sint probleme care privesc nemijlocit viața si afirmarea tineretului in societate — și .de aceea tinăra generație trebuie să participe in modul cel mai activ la dezbaterea și soluționarea lor. Guvernele, factorii de decizie politică, la diferite niveluri, trebuie să se preocupe in permanentă de crearea tuturor condițiilor Si de asigurarea unor posibilități reale, eficiente de participare a tinerilor la viata societății, la făurirea propriului viitor, potrivit aspirațiilor și năzuințelor lor de progres, prosperitate și pace.Doresc să evidențiez, cu multă satisfacție, faptul că tineretul României, .in strinsă unitate cu întregul popor, participă cu entuziasm și profundă dăruire Ia opera de edificare a noii orinduiri în tara noastră, asigurind, prin întreaga sa activitate. înaintarea fermă a. patriei spre culmi tot mai înalte de civilizație materială și spirituală. în același timp, animat de ideile nobile ale păcii și dezarmării, ale înțelegerii și colaborării între popoare, tineretul român dezvoltă raporturi de prietenie și largă conlucrare cu tinerii de pretutindeni. cu toți cei care se pronunță și militează pentru progres social și pace în lume.Ca și pină acum, tineretul României. întregul nostru popor vor participa cu toate forțele la lupta pentru pace, pentru dezarmare, și în primul rînd pentru de- zaripare nucleară, pentru instaurarea unei noi ordini economice și polit'ice internaționale, pentru o lume fără arme și fără războaie, a înțelegerii și conlucrării pașnice intre națiuni.România dă o înaltă apreciere proclamării de către Organizația Națiunilor Unite a Anului Internațional al Tineretului sub deviza „Participare. Dezvoltare. Pace", manifestare cu profunde semnificații pentru prezentul și viitorul tinerei generații din întreaga lume. Trebuie să facem astfel incit-Anul Internațional al Tineretului să constituie un factor important în unirea tineretului de pretutindeni pentru apărarea și afirmarea dreptului său fundamental de a-și făuri o viață liberă și fericită, de a trăi și a se dezvolta Intr-un climat de deplină securitate, colaborare și pace I încredințat, că lucrările Conferinței mondiale a comitetelor naționale pentru Anul Internațional al Tineretului se vor înscrie ca o contribuție de seamă la intensificarea eforturilor și preocupărilor pentru soluționarea problemelor majore ale tinerei generații, pentru participarea sa tot mal activă la procesul dezvoltării economico-sociale a tuturor tarilor și popoarelor. precum și la viața internațională, urez succes deplin lucrărilor Conferinței mondiale 1
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

PEISAJ INEDIT ÎN „ȚARA MOȚILOR-
AICI, PE VALEA ARIE- 

ȘULUI, spațiul mioritic este o lecție care se invață de cind deschizi ochii dimineața și pină ii inchizi. Plai, plai, plai și vale-deal. Vale-deal cit cuprinzi cu privirea și chiar dincolo, pentru că realitatea sufletească o învăluie și o întrece pe cea fizică. _ Parcă as vrea să cred că Blaga a izvodit mioritic (conceptul) in Munții Apuseni, lea Arieșului : dacă „veșnicia s-a născut Ia sat“. a- tunci și gindul lui Blaga a căpătat concretețea noțiunii. la Abrud și mai jos de el. sub fruntea înaltă a Detunatei. ne clinuriie lungi ale pămintului țese.Spațiul mioritic s-a cut in Munții Apuseni — pentru că aici locurile sint însuși spațiul mioritic așa cum il zugrăvește filozoful — in dubla lui întruchipare. cea fizică și cea sufletească. Dar am văzut in această vară cum omul, românul, modifică spațiul său matrice, am văzut cum il schimbă, am văzut linia ondulată a orizontului tăiată in unghiuri drepte, plaiul prefăcindu-se in unghi ascuțit ; se intimplă

Lucian spațiul aici, pe va-

pre- mo-năs>

Deschiderea lucrărilor Conferinței mondiale

aceasta chiar sub Detunata și marea modificare de peisaj — adevărată intervenție a omului în geografie — este înregistrată drept una dintre minunatele in- timplări care schimbă locul. schimbă oamenii, schimbă viața in Tara Moților.
..S-au întors moții din

tară..."— ar putea începe un

munți înfruntau vremea, înfruntau veșnicia, s-ar fi putut spune și scrie — dar în cazul lor veșnicia s-a dovedit a avea. vai. un sfirșit. Eternitatea Rugini- șului și Curmăturii, cele două culmi despre care vorbim, s-a terminat, iar începutul sfirsitului l-au marcat geologii. Străbătînd cti pasul locurile, bătind ziua toată in stînci cu cio-

volarea unei părți din mi
nunatele ținuturi ale Țării 
Moților. înfrumusețate și 
mai mult in această dimi
neață de un soare strălu
citor. elicopterul preziden
țial a aterizat pe un pla
tou, la o altitudine de pes
te 1 200 metri, numit Roșia 
Poieni. Aici va fi ampla
sată o mare exploatare mi
nieră (...). Potrivit indica
țiilor date de secretarul

însemnări de la Exploatarea cupriferă Roșia Poieni

cîntec. S-au întors in fabricile, in carierele, pe șantierele care s-au ridicat in locurile lor natale ; printre ele. cel mai important, cea mai mare investiție din județul Alba, locul despre care am spus că înseamnă modificarea spațiului mioritic — Combinatul minier 
al cuprului — Roșia Poieni.

ACUM ZECE ANI si acum o sută de ani și acum mii de ani — mii de ani. adică in vremea cind seminții știute, iar înaintea lor altele neștiute scormoneau pe aici nămintul minate de „sfinta foame de aur" — sub Detunata doi

canele lor pentru probe, hărțuiți, sătui de costiță cu fasole și de sacul de dormit. din mai și pină in octombrie, și iar din mai și pină in octombrie, an după an., au făcut sute și mii de kilometri, au dislocat tone și tone de rocă, au înfruntat ursul si laoo- vița. frigul, arșița, s-au in- tors în laboratoarele lor si in final au anunțat : „Da, la Roșia Poieni se află cupru. Zăcămîntul este sărac, dar exploatarea este rentabilă".
TRANSCRIEM din „Scîn- teia“ nr. 10 629 din 22 oc- . tombrie 1976 : „După sur-

general al partidului, spe
cialiștii au întreprins aici, 
la Roșia Poieni, o vastă ac
țiune de prospectare, in 
urma căreia a fost desco
perit un mare zăcămint de 
cupru, tn discuția cu, spe
cialiștii și cu ministrul de 
resort, care a durat mai 
bine de o oră și jumătate, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a interesat de numeroase 
detalii ale realizării impor
tantului obiectiv industrial, 
a dat indicații cu privire 
la aprofundarea unor solu
ții de proiectare, ieftinirea 
transporturilor. creșterea 
eficientei valorificării 
cămintului".

Aceasta este. deci, data înscrisă pe actul de naștere al combinatului : 21 
octombrie 1976 — ziua cind tovarășul Nicolae Ceaușescu a vizitat aceste locuri. A fost „ziua unu“ a marelui combinat, zi in care el nu exista decit in viziunea largă, generoasă a marelui ctitor al pămintului nostru. Partidul Comunist Român. Astăzi, după aproape nouă a.ni. ce înseamnă Roșia Poieni ?— în primul rînd — ține să precizeze lucrul cel mai im portant Valehtin-Dam ian 
Sicoe, secretarul comitetului de partid — înseamnă peste patru mii de oameni care muncesc cu devotament. cu abnegație ; meni cărora nu leprin minte să spună despre ei înșiși că sînt eroi, să creadă asta, dar care de multe ori sint realmente eroi. Apoi înseamnă, tural... cupru.Dar cuorul. el. Ce seamnă aici, Ia Roșiaieni ? Cine il vede 9 Cum îl vede ? Ei bine, nimeni. Și in nici un fel. Arămiul
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„Tineretul anului 2 000 — Participare, Dezvoltare, Pace
RELATĂRI IN PAGINA A V-A

METALELE NEFEROASE
Șl OȚELURILE ALIATE

superior valorificate, riguros economisite, integral reciclate
In ansamblul factorilor intensivi, de eficiență ai dez

voltării economiei naționale în actuala etapă, un loc 
important îl ocupă valorificarea superioară, reducerea 
consumurilor și reciclarea resurselor materiale. Exigențe 
sporite in aceste domenii a formulat de curind tova
rășul Nicolae Ceaușescu la plenara comună a Con
siliului Național al Oamenilor Muncii și a Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale, ca și la 
plenara Comitetului Central al partidului și a activului 
central de partid, subliniind necesitatea de a se acor
da o atenție mult mai mare decit pină acum folosirii 
raționale a materiilor prime și materialelor, reducerii 
consumurilor, recuperării și refolosirii energiei și ma
terialelor.

Dintre resursele materiale ce trebuie superior valo
rificate, folosite judicios, recuperate integral și reintro
duse in circuitul productiv se detașează - așa cum s-a 
arătat la plenara comună — metalele neferoase 
și oțelurile aliate. Este și firesc, pentru că țara noastră 
dispune de resurse limitate de astfel de materii prime 

^jde bază necesare construcțiilor de mașini și altor sec-

toare ale industriei și, de aceea, importă însemnate 
cantități de minereu, cocs și elemente de aliere, pre
cum și o părte din metalele neferoase de care are ne
voie - în principal cupru, zinc și plumb. Ca atare, 
gospodărirea cu maximă eficiență a acestor resurse 
materiale inseamnă o ușurare a efortului valutar al 
țării, ceea ce este in interesul general al economiei 
naționale.

Pe ce căi trebuie acționat în acest scop ? Care sînt 
soluțiile tehnice și organizatorice cele mai potrivite ? 
Sînt probleme care au format obiectul dezbaterii cu 
tema „Valorificarea superioară, economisirea și recupe
rarea metalelor neferoase și oțelurilor aliate prin pro
movarea progresului tehnic", organizată de Comitetul 
județean Timiș al P.C.R., împreună cu redacția ziarului 
„Scînteia" și Ministerul Aprovizionării Tehnico-Materiale 
și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, la care au 
participat specialiști și activiști de partid din întreprin
deri industriale, din unități de cercetare-proiectare și 
din invățămintul superior din județ.

PAGINA A III-A

HARGHITA : Producție 
suplimentară cu 

consumuri materiale 
și energetice reduseOamenii muncii din industria județului Harghita au realizat, de în la te1 429 tone sulf, 105 tone cupru in concentrate, 53 tone oțel brut și alte produse solicitate suplimentar de beneficiarii interni și partenerii externi. Aceste sporuri au fost obținute in condițiile diminuării consumurilor specifice de materii prime și materiale cu 1 459 tone metal, economisirii a 17 428 tone combustibil convențional și a aproape 10 000 MWh energie electrică. (I. D. Kiss, corespondentul ,,Scinteii“).

la începutul anului și pină prezent, importante sporuri producția fizică, materializa- in peste 1 200 tone fontă,

• •Demnitatea muncii

(Continuare în pag. a V-a)

punct de referință pe 
și creației socialiste

Combinatul minier al cuprului Roșia Poieni 
itinerarul muncii

Un oraș nu înseam
nă casele ridicate pe 
un anumit loc, aricit 
de mult s-ar întinde 
acel loc, și nu în
seamnă nici străzile 
care-l străbat, oricit 
de largi și de lungi ar 
fi acele străzi. Un 
oraș e reprezentat in 
primul rind prin oa
menii care locuiesc in 
casele lui și care 
circulă pe străzile lui, 
oamenii care muncesc, 
iubesc și creează, 
că oamenii care 
iese in el cu cea 
acută dragoste 
viață.

Brașovul este 
oraș puternic și 
mos, pentru că oame
nii, care-și zic brașo
veni, sint puternici și 
frumoși. Sint puternici 
prin efortul și realiză
rile lor, sint 
prin sufletul 
lurile lor. Cu 

urbană
secole, așezat in 

țării, într-una 
cele mai pito- 
regiuni româ- 

străjuit aproape

adi- 
tră- 
mai 

de

un 
fru-

frumoși 
și idea- 
o tradi- 
de maiție 

multe 
inima 
dintre 
rești 
nești, 
din toate părțile de 
munți, dar și cu o 
generoasă deschidere 
spre plaiuri. Brașovul 
și-a făurit o nouă is
torie după 23 August 
1944 și mai ales de 
două decenii încoace, 
devenind, după Con
gresul al IX-lea al 
partidului nostru, o 
mare cetate a indus
triei României con
temporane. Tinărul 
tractor românesc a- 
părut prin gîndirea, 
munca și 
anilor ’50 
concurent 
pe piața 
reprezentant de onoare 
al politicii

. trializare 
de partid, 
secretarul 

^partidului,

patriotismul 
este astăzi 
de prestigiu 
mondială și

de indus- 
promovată 
de însuși 
general al 

tovarășul

Nicolae Ceaușescu. 
Autocamionul brașo
vean este, de aseme
nea, o realizare 
mina intii a și capacității 
lor orașului 
realizare cu 
mândrește 
țară. întreprinderea de 
textile „Carpatex", în
treprinderea „Hidro
mecanica" și încă mul
te. foarte multe fabrici 
și uzine au devenit, in 
acești ultimi douăzeci 
de ani, prin produsele 
lor de mare calitate, 
cunoscute în zeci de 
țări ale lumii. $i toate 
aceste excelente re-

de 
tehnicii 

oameni- 
Brașov, 
care se 

întreaga

ÎNSEMNĂRI

zultate se datoresc oa
menilor, acestor mun
citori și muncitoare de 
înaltă calificare pro
fesională și cu dragos
te pentru munca lor și 
care 
șov, 
treaga 
slujba idealurilor vre
mii noastre socialiste, 
în slujba viitorului 
României, pe ’ care îl 
dorim cu toții mare și 
frumos. Există la a- 
cești oameni ai Bra
șovului o demnitate a 
muncii, a datoriei lor 
de cetățeni ai unei 
țări angajate, prin 
cele douăzeci și două 
de milioane de locui
tori ai ei, in marile 
probleme ale lumii : 
dreptate socială și na
țională, înfrățirea in
tre popoare, pacea 
mondială.

Profesiunea mea de 
scriitor imi dă prilejul 
să cunosc direct foar
te mulți oameni. Intil- 
nirile pe care le am

ridicarea patriei 
trăiesc in Bra- 
punindu-și in

existență in

cu colectivele de mun
citori din ihtreprin- 
derile brașovene, de 
cițiva ani buni încoa
ce, sint, de fiecare 
dată, descoperiri ale 
energiilor umane ce 
clocotesc in zecile de 
mii de făuritori ai bu
nurilor materiale pen
tru societatea noastră. 
Nici o valoare mate
rială nu se realizează 
fără un efort dublat 
de o conștiință. Oa
menii Brașovului știu 
să muncească, dar, in 
același. timp, știu și 
pentru ce 
efortul lor transfor
mând lucrul 
în cel mai 
sentiment 
patriotismul.
dialectică a muncii și 
a dragostei de patrie, 
această înlănțuire sub
tilă dintre profesiune 
și conștiința datoriei 
pe care socialismul o 
statornicește la teme
lia vieții noastre so
ciale, o găsești la ori
care muncitor din ori
care fabrică sau uzină 
brașoveană pe care o 
cunoști, in primul rind, 
prin oamenii el. Parti
dul Comunist Român, 
condus de secretarul 
său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a 
imprimat prezentului 
românesc, adevărata 
cale de luptă pentru o 
lume mai bună și mal 
dreaptă, pentru o pla
netă mai bine organi
zată, fără războaie, 
fără primejdii. Brașo
venii demonstrează, 
prin munca lor și prin 
rezultatele ei extraor
dinare, justețea ideo
logiei socialiste și co
muniste, puterea oa
menilor de a transfor
ma lumea, forța de 
neînvins a umanismu
lui.

muncesc,

mecanic 
profund 

omenesc : 
Această

Dan TArcHILĂ
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LUCRĂRILE AGRICOLE-DESFĂȘURATE EXEMPLAR!

La recoltare si pregătirea insămintărilor, 
cu toate forțele, cu toate mijloacele!

Unitățile agricole din județul Ialomița cu cele aproape 16 000 hectare cultivate cu sfeclă de zahăr dețin o pondere însemnată în aprovizionarea celor două fabrici de zahăr de la Țăndărei și Urziceni, care au posibilitatea să industrializeze într-o campanie peste 600 000 de tone.Unitățile care au recoltat și livrat primele cantități de sfeclă de zahăr au fost cooperativele agricole de producție din consiliul unic Țăndărei, unde suprafața cu această cultură este de 750 de I cu președintele tovarășul Vasile Barbu, am urmărit la cooperativa din Tăndărei, modul în care se desfășoară lucrările. în sprijinul cooperatorilor la recoltarea sfeclei de zahăr participă zilnic 150—200 de oameni treprinderile șl instituțiile orașului. Primarul localității, tovarășul Alexandru Culina, este permanent in cîmp, de la primele ore ale dimineții, unde participă la buna organizare a muncii, dar mai ales la folosirea eficientă a mijloacelor de transport. Unitățile din consiliul unic Tăndărei vor recolta în acest an majoritatea suprafețelor manual. A- ceasta permite strîngerea integrală a producției, dar șl a coletelor, care sînt adunate și transportate in bazele furajere, unde sînt însilozate.Deși se află la început, recoltare# sfeclei de zahăr a demarat în condiții promițătoare șl în consiliul unic Urziceni, unde sînt cultivate 1 160 de hectare. Cele mai bune rezultate în acest consiliu Ie are cooperativa a- gricolă din Malu Roșu, unde producția a fost strînsă de pe 25 la sută din cele 210 hectare cultivate, și s-au luat măsuri ca pînă la 20 septembrie lucrarea să fie finalizată.Următorul punct al documentării noantre a fost întreprinderea de industrializare a sfeclei de zahăr Tăndărei. Aici discutăm cu tovarășul Florin Dinu, directorul unității.

hectare. împreună consiliului unic,

„Pentru această campanie — ne-a spus acesta — avem create condițiile să industrializăm300 000 tone sfeclă de zahăr intr-o perioadă de 80—85 de zile. Prin măsurile adoptate putem prelua și Industrializa pînă la 4 800 tone în 24 de ore, cu mult peste capacitatea proiectată, care este de 3 mii tone pe zi. Spre deosebire de alți ani, remontul s-a realizat sub semnul exigenței, o atenție deosebită acor- dînd punctelor de descărcare și preluare, astfel încît staționarea mijloacelor de transport va fi simțitor

toate peste bune industrializări a Întregii producții de sfeclă de zahăr la întreprinderea din Tăndărei ni s-a spus că este absolut necesar să se respecte graficele întocmite privind recoltarea și transportul. Unitățile producătoare trebuie să înțeleagă faptul că pentru păstrarea instalațiilor în funcțiune sînt necesare zilnic 250 de tone de păcură. Totul depinde dacă cu această materie deosebit de prețioasă se prelucrează 3 000 de tone sau 4 800 tone, consumurile de combustibil fiind ambele cantități,
IALOMIȚA: început bun la culesul

sfeclei de zahăr
ai muncii din în- diminuată, iar conducătorii auto vor putea realiza cel puțin 3 curse pe zi. S-au asigurat benzi transportoare de rezervă și diferite piese de schimb prin recondiționare în atelierele proprii. Pentru reducerea consumului de energie termică s-au creat dispozitive de închidere a tuturor canalelor de risipă a aburului. Acum, 80 la sută din aburul care se pierdea în atmosferă este folosit în procesul tehnologic. în zilele de 27 și 28 august s-au efectuat probele generale la cald, toate instalațiile com- portîndu-se corespunzător și asigu- rind o bună industrializare a materiei prime. Obiectivul colectivului nostru este ca in această campanie fabrica să funcționeze fără întreruperi și cu un randament de 12,5 la sută".De modul în care s-au pregătit muncitorii și specialiștii de la întreprinderea de industrializare a sfeclei de zahăr din Țăndărel ne-am convins la fata locului. Cuptorul de var, prima instalație pornită, care asigură bioxidul de carbon și laptele de var necesar purificării, funcționează Ireproșabil.Pentru realizarea unei cit mal

aceleași pentru dar rezultatele și eficiența muncii fiind total diferite.Ultimul nostru dialog a fost cu tovarășul inginer Ion Popescu, director cu producția vegetală la I.I.S.Z. Tăndărei. care a ținut acum, la început de drum, să facă un călduros apel către toți producătorii. „Cultivatorii să nu lase sfecla recoltată pe cîmp mai mult de o zi, deoarece datorită temperaturilor care sînt de peste 30 de grade, se deshidratează și se pierde 2 la sută din cantitatea de zahăr. în fiecare unitate să se creeze echipe de încărcare a mijloacelor de transport, iar conducerile autocoloanelor I.T.A. să dea dovadă de mai multă exigentă în controlul, îndrumarea și acordarea asistentei tehnice. Cu atît mai mult se impune ca aceste cerințe să fie respectate întocmai cu cit, deși recoltarea a început doar de citeva zile se observă deja unele decalaje. în timp ce cooperativele agricole cum sînt cele din Miloșești, Gheorghe Lazăr, Valea Ciorii, Smirna, Grivița, Grin- du, Colelia, Săveni, Gheorghe Doja respectă cu strictețe graficele, altele, cum sînt cele din Cosîmbești, Ce- gani, Căzănești, Albești, Stelnica și Rovine, tarea. nu au Început încă recol-
Mihal VIȘOIU
corespondentul „Scinteii"

BACĂU: Experiența fruntașilor la semănat 
trebuie extinsăîn unitățile agricole din Județul Bacău se fac pregătiri intense în vederea însămlnțărilor de toamnă. In întreaga activitate desfășurată în această direcție se are în vedere aplicarea măsurii stabilite de comitetul județean de partid cu privire Ia generalizarea experienței cooperativelor agricole Nicolae Bălcescu, Ardeoani, Pirjol, Mărgineni, Tamașl 

ți altele, care au obținut 4 080—6 000 kilograme de grîu și orz la hectar, pe terenuri neirigate. Inginerul Alexandru Dănilă, director la direcția agricolă, ne-a informat că In toate unitățile agricole de stat șl cooperatiste s-a făcut amplasarea culturilor de grîu, orz, plante furajere și legume pe cele circa 75 000 de hectare prevăzute a fi tnsămințate în această toamnă. Cele peste 31 000 de hectare ce urmează să fie Insămînțate după păioase au fost arate și lucrate cu grapa cu discuri, iar terenurile eliberate de culturile timpurii sînt pregătite imediat pentru semănat Pentru ca șl suprafețele ocupate cu porumb, sfeclă de zahăr, floarea-soa- relui care sînt destinate însămîn- țărilor de toamnă să poată fi insă- mîntate devreme sînt eliberate cu prioritate. Care este stadiul lucrărilor de pregătire în vederea însămlnțărilor ?O atenție deosebită se acordă asigurării semințelor. Bunii gospodari au sămînță din producție proprie, pe care au selecționat-o șl au depozitat-o cu grijă în magazii, pe soiuri. Tovarășul Mihal Cadar, președintele consiliului agroindustrial Dealu Morii, ne spune că întreaga cantitate de sămînță de grîu și orz necesară în această toamnă a fost verificată din punct de vedere al germinației, avlnd buletine de calitate corespunzătoare.

Din datele existente la direcția agricolă am reținut că, la această .dată, se află în magazii Întreaga cantitate de 15 834 tone sămînță de grîu și orz. Sămînță de grîu a fost condiționată în proporție de 90 la aută, iar pentru 50 la sută din cantitate s-au făcut și probele de germinație. De la specialiști am reținut că în structura soiurilor ponderea o dețin cele timpurii și mijlocii și doar 4 la sută sint soitiri tîrzii. Semințele de grîu sînt în cea mai mare parte din categoriile superelită, elită șl înmulțirea întii.Terenurile sint pregătite exemplar. La cooperativa Nicolae Bălcescu. din consiliul agroindustrial Răcăciuni, se lucrează la eliberarea terenului, la executarea arăturilor și pregătirea pentru semănat „în acest an am obținut, ce-i drept, o producție bună, peste 4 200 kg de grîu la hectar — spune inginerul-șef, Constantin Butnaru. Dar ne-am convins, in același timp, că pe suprafețele lucrate, așa cum se spune, ca la carte, adică unde s-a respectat Întocmai tehnologia de semănat, am recoltat și cite 5 000 kg la hectar și chiar mai mult. Iată de ce am -luat măsuri pentru eliberarea din vreme a terenului de culturile tîrzii. Sfecla de zahăr se recoltează conform graficelor stabilite cu fabrica, arăm pă- mîntul și îl discuim imediat, iar pentru a asigura o densitate optimă transformăm semănătorile, astfel încît să însămînțăm în rînduri dese". Spusele inginerului au acoperire în fapte. Pe cîmp, peste 500 de cooperatori lucrau la recoltat și, eliberarea terenului de resturile vegetale. Aproape 20 de tractoare ară și dis- cuiesc pămîntul.

SI la C.A.P. Răchitoasa — aceeași grijă pentru recolta viitoare. Președintele unității, Gheorghe David, ne-a informat că au fost arate și pregătite pentru semănat aproape 400 hectare din cele 750 hectare planificate ; aproape 200 hectare au fost 1 fertilizate cu îngrășăminte chimice, iar pe circa 100 de hectare de teren din Valea Zeletinului s-au executat lucrări de.scarificare,.Acum, în preajma' Începerii însă- mințărilor sint și unele probleme de rezolvat. Trebuie spus că nu se acționează suficient de energic pentru fertilizarea cu îngrășăminte organice a suprafețelor destinate însămîn- I țărilor de toamnă. Deși in unități se află în stoc peste 260 000 tone de gunoi de grajd, în consiliile agroindustriale Gheorghe Gheorghiu-Dej, Helegiu, Răcăciuni nu s-a aplicat nici o cantitate de îngrășăminte. De asemenea, nu a fost încă asigurată întreaga cantitate de 3 500 tone îngrășăminte fosfatice (substanță activă) necesare potrivit cartărilor agro- chimice. Cu mai multă operativitate trebuie acționat și pentru asigurarea și montarea echipamentelor la cele aproape 300 de semănători în rînduri dese pentru că, pînă la această dată, au fost realizate doar o treime din cele prevăzute.Comitetul județean de partid a analizat, de curind, în cadrul unei ședințe cu factorii de răspundere, stadiul pregătirii campaniei de toamnă și a stabilit măsuri concrete care să ducă la încheierea lucrărilor. Măsurile sint bune, urmează ca ele să fie aplicate întocmai, fapt ce va asigura o bază temeinică recoltei anului viitor.
Gheorghe BALTA
corespondentul „Scinteii"

Fiecare cetățean - participant activ la înfăptuirea sistematizării localităților
In țara noastră sistematizarea se înfăptuiește con

form upui program național de ansamblu, intr-un ca
dru legislativ unitar, avind ca scop înflorirea tuturor 
localităților, valorificarea rațională a terenurilor și 
suprafețelor construite, funcționalitatea lor, îmbunătă
țirea necontenită a condițiilor de viață ale oamenilor 
muncii. Concept cu un conținut complex, sistemati
zarea implică preocupări diverse, de la zonarea tere
nurilor și a localităților pină la punerea în valoare 
a monumentelor istorice, de la asigurarea mijloacelor

de comunicație pînă Ia ocrotirea mediului ambiant, 
toate fiind de un deosebit interes pentru întreaga 
obște ca și pentru fiecare cetățean în parte.

Consiliilor populare le revine sarcina de a mobiliza 
cetățenii la înfăptuirea sarcinilor respective, la trans
punerea in viață a schițelor de sistematizare din fie
care localitate urbană sau rurală. Din multitudinea 
rezultatelor remarcabile, a experiențelor valoroase din 
acest domeniu, prezentăm preocupările și realizările 
Consiliului popular al municipiului Tirgu Mureș.

Cu prtwertstusci- noi FEiîH'isnciMta
Relatări 

de la corespondenții 
„Scinteii”^Un oraș este ca un organism viu, li place să spună arhitectul-șef al municipiului Tirgu Mureș, Thurman Zoltan, care a dezvoltat o astfel de idee intr-un studiu intitulat „Efectul sistematizării asupra calității vieții". De fapt, asemenea concepție, ce a făcut ca preocuparea pentru armonia arhitecturală să coexiste cu grija pentru un grad sporit de funcționalitate urbanistică, este proprie și celorlalți edili, după cum reiese și din cele consemnate din discuția purtată cu tovarășul Ironim Buda, primarul municipiului' și, totodată, președintele comisiei locale de sistematizare :— Dezvoltarea urbanistică sistematizată este înțeleasă ca o sarcină de mare însemnătate, așa cum și este privită in întreaga țară. Deși definește o activitate complexă, cu numeroase dimensiuni, am putea desprinde, în ce ne privește, citeva direcții principale privind dezvoltarea ansamblurilor de locuințe, în principal prin construirea noului cartier „Unirea", completarea dotărilor urbane în zonele „Tudot Vladi- mirescu", „Ady Endre“ și altele, și Îmbunătățirea circulației rutiere. Desigur, despre locuințe și dotări sociale putem vorbi numai avind în vedere concordanța cu puterea economică. Pe de altă parte, într-un oraș modern cum este Tirgu Mureș, există zone distincte pentru locuințe, zone destinate activităților de producție, de cultură și sport. Firește, acestea nu sint zone izolate, intre ele trebuie să existe legături organice, ce pot fi asigurate de la început numai printr-o sistematizare optimă. în sesiunile consiliului popular, în ședințele comitetului e- xecutiv încercăm să ne oprim asupra celor mai bune soluții de ansamblu, dar insistăm și asupra detaliilor. Sint probleme pe care le dezbatem în cadrul comisiei de sistematizare, în prezența unui număr important de invitați, din care nu lipsesc reprezentanții direcți ai locuitorilor din zona luată în discuție. In felul acesta urmărim, și în mare măsură am reușit, să facem din fiecare cetățean un colaborator de nădejde la sistematizarea localității.La Tirgu Mureș numeroase fapte, numeroase inițiative îndrituiesc asemenea afirmații, privind eficiența colaborării consiliului popular cu cetățenii'în toate domeniile, inclusiv in privința sistematizării. Astfel, a devenit tradițională organizarea unor expoziții de machete, în colaborare cu institutul județean de proiectări ; vizitîndu-le, mii de cetățeni țin să-și exprime, în scris, părerile și obser

vațiile concrete. Pe baza opiniilor astfel consemnate s-a ales varianta optimă pentru construirea unei piețe a „Eroilor". Au intrat, de asemenea, în obișnuință, expunerile de diapozitive, cite 18—20 de serii, cu tema „Estetică și funcționalitate urbană" prezentate în fiecare an în fața a numeroși oameni ai muncii. Mesele rotunde, și ele cu o largă participare, cu genericul „Arhitectură, urbanism, sistematizare", au căpătat un caracter sistematic începînd din 1982. La acestea mai trebuie adău-
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gate un „îndrumător pentru folosința locuințelor multifamiliale" editat în zeci de mii de exemplare, un studiu adus la cunoștința publicului, prin care a fost delimitată zona de monumente istorice și arhitectonice. un altul privind reparațiile fațadelor clădirilor vechi din centrul orașului și multe altele.S-au creat, în felul acesta, condiții favorabile unei conlucrări fructuoase cu cetățenii, care trimit anual consiliului popular sute de scrisori și formulează multe propuneri. De aici s-a ajuns Ia corectarea unor obiective chiar și în faza de execuție, exemplul cel mai recent fiind modificarea constructivă a Drumului Bu- cinului.Aceste modalități democratice de consultare își găsesc continuarea sau completarea prin faptul că favorizează antrenarea cetățenilor la înfăptuirea propriilor propuneri. Amintim în această privință doar citeva exemple — cultivarea terenurilor dintre ansamblurile de locuințe, contribuția în muncă patriotică la noua casă de cultură a tineretului, dotarea bazei de agrement „Mureșul", realizarea monumentalului -cimitir al eroilor români și multe altele.O bună parte din aceste informații ne-au fost furnizate de către depu- tați, de membrii comisiei de sistematizare, altele însă le-am* aflat chiar de la cetățeni, de la locuitori, care s-au oferit să ne prezinte, cu vădită mîndrie, orașul în care locuiesc și muncesc. Astfel, tehnicianul Ilie Sim s-a dovedit informat ca un adevărat edil, la feb de interesat de

dezvoltarea orașului arătîndu-se și Imre Mihaly, care ne-a vorbit despre frumoasele blocuri de locuințe din cartierul ,,Tudor Vladimirescu", la ridicarea cărora a,contribuit și el, alături de constructorii din municipiu.Un oraș tot mai frumos, tot mai înfloritor. S-au construit la Tirgu Mureș, in ultimii douăzeci de ani, peste 35 000 de apartamente, in care locuiesc două treimi din actualii locuitori. în aceeași perioadă s-au realizat numeroase dotări social- culturale, între care complexul Teatrului Național, un mare spital clinic. Sala Polivalentă, numeroase baze de agrement. Cu cîteva luni in urmă a fost dat in folosință magazinul „Romarta", cu o suprafață comercială de cinci mii de metri pă- trați, arhitectura constructivă fiind o noutate chiar și la Tirgu Mureș, unde fantezia urbanistică cunoaște un cîmp larg de afirmare ; Casa de cultură a tineretului dată în funcțiune și mai recent se caracterizează printr-un alt stil, adaptat ansamblului zonei.— Avem o concepție unitară asupra dezvoltării municipiului, asupra tuturor localităților județului, ne-a spus în legătdră cu aceste lucruri tovarășul Szotiîri Ernest, prim-vlcepre- ședinte al Consiliului popular al județului Mureș. De pildă, pentru reședința județului există o hartă pe care sînt redate pînă și nuanțele co- loristice pe care să le folosească proprietarii clădirilor în care locuiesc. Avem și arhitecți buni, și constructori destoinici, care au reușit să facă din Tirgu Mureș un oraș în care oamenilor le este drag să trăiască. în întîmpinarea Congresului consiliilor populare, in cadrul sesiunilor consiliilor populare locale s-au formulat numeroase propuneri, dintre care multe sînt legate de sistematizare, de dezvoltarea localităților județului. Așa, de exemplu, pentru municipiul Tirgu Mureș, de maximă actualitate sînt folosirea resurselor secundare industriale la încălzirea locuințelor și îmbunătățirea confortului in unele blocuri din cartierul „Ady Endre" ; la nivelul întregului județ ne preocupă restringerea peri- metrelor construibile ale localităților și redarea către agricultură a unor importante suprafețe de teren. Fără îndoială, pe baza hcftărîrilor congresului vom perfecționa in continuare întreaga noastră activitate și, în acest cadru, și pe cea din domeniul sistematizării.
Ion MARIN 
Gheorghe GIURGIU 
corespondentul „Scinteii'1

Imagine din municipiul Tirgu Mureș Foto : s. Cristian
„Ca să fiu șl mal clar — sublinia tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al partidului, Ia plenara comună a Consiliului Național al Oamenilor Muncii și Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale — problema principală este ca toate consiliile de conducere, de sus și pină jos, să acționeze, ele în primul rind, cu toată răspunderea revoluționară, să asigure ca oamenii muncii să-și îndeplinească in bune condiții planul și chiar să-l depășească. Și avem condiții pentru aceasta !“.Cum a fost recepționată această cerință de către secretarii comitetelor de partid, președinți ai consiliilor oamenilor muncii ? Ancheta noastră — care a reunit într-o dezbatere pe această temă cițiva președinți ai consiliilor oamenilor muncii din importante unități ale municipiului Slatina — relevă atît experiențe valoroase, care demonstrează capacitatea organelor de conducere colectivă de a-și îndeplini în mod eficient sarcinile încredințate, cit și existența unor stări de lucruri negative pentru a căror înlăturare se cere acționat cu înalt spirit revoluționar.

acesta cu „Ordinul Muncii" clasa I — au încorporate în ele nu numai efectele unei desfășurări normale a muncii, ci și capacitatea noastră de a învinge anumite situații neprevăzute". în continuare, interlocutorul a prezentat acțiunile șl măsurile întreprinse, care ilustrează in mod convingător ce înseamnă transformarea unității într-o „redută" de luptă, ai cărei „stat major" — consiliul oamenilor muncii — s-a aflat mereu la datorie : prin prezența permanentă a tuturor membrilor săi

a adunărilor generale, a ședințelor curente ale organului de conducere colectivă, pînă la măsurile complexe (politice, organizatorice și, nu în ultimă instanță, vizînd cointeresarea materială) pentru întărirea disciplinei ; de la preocupările sistematice pentru efectuarea tuturor operațiilor de întreținere și reparații cu piese asimilate sau recondiționate aici — și e vorba de peste 10 000 de piese și repere — pînă la studiile privind prospectarea pieței externe pentru creșterea exportului.

a întreprinderii (plus 5 000 lei pe persoană față de sarcina planificată). „Noi nu avem rezultate așa de spectaculoase precum tovarășii de la întreprinderea de aluminiu" — spunea tovarășa Polina Ducadim, secretarul comitetului de partid, președintele consiliului oamenilor muncii de la „Textila". Iar dacă lucrurile stau așa, deși ne-am îndeplinit planul la toți indicatorii, cu excepția prevederilor la producția fizică, pe care nu le-am realizat integral, dar pe care le vom recu-

împreună cu membri al comitetului de partid, în unitățile furnizoare de materie primă. Pentru a angaja dialoguri directe, de la nivel de răspundere 1? nivel de răspundere, asupra necesității livrării ritmice și de calitate a materiei prime necesare. O dată discutate problemele acasă la furnizori, tovarășii din unitățile producătoare de materii prime au fost invitați să se deplaseze în unitatea noastră pentru a cunoaște și examina „pe viu", împreună cu noi, cerințele producției. Și
Stil de muncă modem, eficient in conducerea activității economice

Răspunsul primului interlocutor, tovarășul Alexandru Albu, secretarul comitetului de partid, președintele consiliului oamenilor muncii de la întreprinderea de aluminiu, a debutat oarecum imprevizibil. „Dacă toate unitățile din economie — arăta președintele consiliului oamenilor muncii — au resimțit asprimea iernii din acest an, pentru noi, mai ales datorită consecințelor provocate de întreruperea energiei, ele au fost mult mai grele. Credeam că vor justificări. Cind „Confruntarea cu privită de consiliul oamenilor muncii de aici, de cei aproape 1 000 de comuniști, nu ca un obstacol de neînvins, ci ca un examen prin care urma să ne demonstrăm nouă inșine că rezultatele obținute pînă acum — unitatea noastră a obținut in cincinalul trecut titlul de „Erou al Muncii Socialiste" și pentru realizările din 1984 a fost distinsă anul

Aproape duble", urma obișnuitele colo, ce aflăm ? greutățile a fost

în toate cele trei schimburi (s-a făcut chiar o eșalonare echilibrată a acbstora pe schimburi) ; prin dezbaterea unor probleme mai dificile, nu între cei patru pereți ai sălii de ședințe, ci acolo, în secțiile de producție, unde deciziile se luau în funcție de pulsul real al producției (așa s-au petrecut lucrurile la electroliză, unde timp de o săp- tămînă oamenii n-au părăsit secția, aici creîndu-se condiții și pentru masă și pentru odihnă) ; prin repartizarea membrilor consiliului oamenilor muncii pe secții, astfel incit orice măsură care se decidea să ajungă în conținutul ei real, nealterat, pină la ultimul om ; prin crearea unor „permanențe" ale comitetului de partid și consiliului oamenilor muncii menite să asigure și în zile de simbătă și duminică, in mai mare măsură decît înainte, prezența cadrelor de decizie în întreprindere.Evident, secretarul comitetului de partid a înfățișat multe alte preocupări ale consiliului oamenilor muncii de aici. De la grija pentru desfășurarea într-un climat de înaltă exigență

Și dacă nu au rămas probleme nerezolvate, acest lucru are explicații temeinice. Pe de o parte, pentru că centrul de greutate al activității organului de conducere colectivă a fost mutat în secții, în mijlocul oamenilor, unde adoptă prin consultare și deciziile, unde participă direct Ia traducerea lor in viață. Pe de altă parte, consiliul oamenilor muncii de aici nu pornește în abordarea problemelor mai dificile de la comoda mentalitate „a cauzelor obiective", ci se angajează cu toată convingerea — mobllizind capacitatea și inițiativa întregului colectiv — in căutarea soluțiilor. Rezultatele acestui stil de muncă „în miezul vieții" sint atestate cel mai bine de bilanțul activității întreprinderii pe primele 8 luni. El înscrie, in datele sale esențiale, depășirea cu citeva mii de tone aluminiu a planului la producția fizică, depășirea cu peste 60 milioane lei a planului la producția- marfă industrială, îndeplinirea integrală a planului la export și realizarea celei mai Înalte productivități a muncii din activitatea de pînă acum

pera în această lună, îmi este clar acum, după concluziile plenarei, după criticile și orientările formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, că organul nostru de conducere colectivă poartă întreaga răspundere.Adevărul este că am folosit mult timp metode cam birocratice — cu rapoarte și informări prin care ne justificăm nouă înșine propriile deficiențe. Pină cind tovarășa Elena Mitreanu, prim-secretar al comitetului municipal de partid, anali- zînd situația din unitatea, noastră, ne-a obligat să ne reconsiderăm acest mod de a privi rezolvarea problemelor cu care ne confruntăm. Și din organ de recepționare a „justificărilor", consiliul oamenilor muncii a devenit — așa cum ne cere tovarășul Nicolae Ceaușescu — organ de luptă pentru soluționarea greutăților apărute. Concret, la ce mă refer î Membri ai consiliului oamenilor muncii, in funcție de răspunderile pț care Ie au în organul de conducere colectivă, au fost trimiși,

iată că aceste dialoguri comuniste cu fabricile din Corabia și Giurgiu S-au dovedit neașteptat de eficiente. Ele au permis introducerea în planurile de muncă curente și de perspectivă, atit ale noastre, cit și ale unităților furnizoare, a unor măsuri care să ducă la perfecționarea activității, la intrarea lucrurilor pe un făgaș normal. Și astfel am reușit să rezolvăm efectiv probleme reale, concrete, și nu pe cele, uneori imaginare, spre care ne trimiteau justificările".Celui de-al treilea interlocutor, tovarășul Paul Sucală, secretar al comitetului de partid, președinte al consiliului oamenilor muncii de la întreprinderea de produse cărbu- noase, i-am solicitat să ne vorbească despre modul în care comitetul de partid de aici acționează pentru asigurarea unei conduceri eficiente a activității economice a unității, pentru perfecționarea stilului și metodelor de muncă ale Organului de conducere colectivă. ..Ne îngrijim și ajutăm consiliul oamenilor muncii in pregătirea adunărilor gene

rale, in elaborarea materialelor, In repartizarea de sarcini concrete tovarășilor investiți cu răspunderea de a activa în organul de conducere colectivă". îl întrebăm direct: „Cind a analizat comitetul de partid ultima oară activitatea consiliului oamenilor muncii ?“ Imprecizia răspunsului („ori la sfirșitul lui ’83 ori la începutul lui ’84") aduce în discuție o cerință esențială cu privire la necesitatea exercitării unui control de partid temeinic asupra modului în care acționează consiliul oamenilor muncii in întregul său — ca organ de conducere colectivă — pentru îndeplinirea sarcinilor și atribuțiilor încredințate, asupra stilului de muncă pe care acesta îl practică pentru a asigura conducerea, organizarea și gospodărirea în cit mai bune condiții a întreprinderii, Îndeplinirea riguroasă a prevederilor planului. Viața arată că asemenea analize, efectuate la timp, reprezintă momente de importanță deosebită pentru perfecționarea stilului de muncă, pentru întărirea răspunderii și creșterea eficienței activității acestui organism al autocon- ducerii muncitorești.Ce anume se cuvine subliniat în Încheiere ? Cele trei consilii ale oamenilor muncii sînt angajate puternic — atit prin experiențele pe care le-au dobîndit, cit și prin evaluarea exigentă a lipsurilor și hotă- rîrea lor de a le înlătura — în traducerea in viață a sarcinilor și orientărilor de o deosebită însemnătate formulate de secretarul general al partidului la plenara comună a Consiliului Național al OamenPor Muncii și Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale. Ele sînt preocupate efectiv pentru a imprima permanent stilului lor de conducere a activității economice un caracter concret, eficient, un spirit de răspundere revoluționar propriu muncii comuniștilor — a căror unică unitate de măsură să fie fap-, tele, rezultate în îndeplinirea planului.
Constantin PRIESCU

SATU MARE: 
„Fiecare iocuiior, 

un participant activ 
la înfrumusețarea 

municipiului !"Iată deviza sub care s-a desfășurat și se desfășoară o amplă și insuflețitoare întrecere cetățenească menită să asigure și pe această cale transpunerea in viață a principiilor autocondu- cerii și autogospodăririi localității, să-i confere o înfățișare mereu mai prosperă, mai civilizată.Citeva cifre și date elocvente : de la începutul anului pînă în prezent, in cadrul acțiunilor de muncă patriotică, edilitare și de înfrumusețare, coordonate de consiliul popular, colective largi de oameni ai muncii din întreprinderi și instituții, asociații de locatari, cetățeni din cartiere au efectuat un volum de lucrări în valoare de peste 300 milioane lei — in medie aproape 2 400 lei pe locuitor. Dintre obiectivele mai importante realizate menționăm : lucrări de reparații și întreținere la centralele termice de cartier și la rețele termice exterioare in valoare de peste 1,7 milioane lei, renovarea fațadelor la unele clădiri mai vechi cu valoare arhitectonică deosebită însumînd o suprafață de 4 500 mp, reizo- larea a 12 000 mp acoperișuri (tip terasă) ale unor blocuri din marile cartiere ale municipiului, punerea în funcțiune a 18 000 mp alei, carosabile și pietonale, modernizarea și întreținerea străzilor Cloșca, Fabricii, Caragiale ț.a. (Octav Grumeza).
HUNEDOARA : Prin 

contribuția în muncă — 
lucrări de larg interes în toate localitățile județului Hunedoara, prin participarea și cu contribuția directă a cetățenilor, în actualul cincinal s-au realizat numeroase obiective so- cial-culturale și edilitar-gospo- dărești. Printre acestea se numără : 18 săli de clasă, 6 dispensare medicale, 17 cămine culturale, două cinematografe, o sală de gimnastică, precum și importante lucrări de îndiguiri: pe cursurile unor ape, baze sportive, locuri de agrement și de joacă pentru copii. Demn de subliniat este și faptul că cetățenii hunedoreni au efectuat,) prin muncă patriotică, lucrări de bună gospodărire și înfrumusețare a localităților, care au însumat, anual, o valoare de peste 500 milioane lei. (Sabin Cerbii).
BIHOR : Cu sprijinul 

financiar al populațieiMobilizați de deputați, cetățenii așezărilor bihorene acționează cu forțe sporite pentru înfăptuirea sarcinilor ce le revin din planul în profil teritorial și angajamentele asumate in întrecerea socialistă. în întîmpinarea celui de-al treilea Congres al consiliilor populare ei raportează că numai din contribuția în bani a populației au ridicat noi școli in satele Aușeu, Luncșoara, Izbuc, Co- tiglet, Sîniob, Poiana, un modern dispensar comunal în Bi- haria, încăpătoare cămine culturale în localitățile Buntești, Cefa, Cenaloș, Hidișelu de Sus, grădinițe în Căbești, Gepiș, Simian și Vadu Crișului, extin- zînd alimentările cu apă în Roșiori, Husasău de Ținea, Roșia, Viișoara.Tot prin contribuția bănească 
a cetățenilor, în municipiul O- radea au fost realizate și apoi date in folosință 4 noi bazine la ștrandul termal din cartierul Ioșia-Nord, s-au asfaltat 4 străzi, trotuare și s-au amenajat noi locuri de joacă. (loan Laza).

BRĂILA : In interesul 
general al obștiiîn întîmpinarea marelui forum al democrației cetățenești, municipiul Brăila — localitate care a lansat chemarea la întrecere pentru toate consiliile populare municipale și orășenești — raportează importante realizări obținute in activitatea de bună gospodărire și înfrumusețare. Astfel, de la începutul anului, brăilenii au executat in acest domeniu lucrări care totalizează valoric peste 170 milioane lei, ceea ce reprezintă 90 la sută din angajamentul anual. în cea mai mare parte, acțiunile de muncă patriotică au fost orientate către realizarea unui număr de 817 apartamente (lucrări de finisare), amenajarea unui lac de a- grement, întreținerea a peste 400 hectare zone verzi, plantarea a 50 000 pomi, arbori și arbuști. în prezent, un mare număr de cetățeni' sint mobilizați la executarea unor lucrări care vor îmbogăți zestrea materială a municipiului : realizarea rețelelor de termoficare, extinderea liniei de tramvai în cartierele Progresul și 1 Mai, construirea Casei de cultură, a științei și tehnicii pentru tineret, amenajarea localului bibliotecii județene și altele. (Cor- neliu Ifrim).
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METALELE NEFEROASE 
Șl OTELURILE ALIATE 

-superior valorificate, riguros 
economisite, integral reciclate 

EXPERIENȚE ȘI PREOCUPĂRI ÎN JUDEȚUL TIMIȘ

Pentru ca dezbaterea de față să aibă un caracter concret, 
practic, la sediul Bazei județene Timiș de aprovizionare tehni- 
co-materială a fost organizată a expoziție în cadrul căreia 
participanții au prezentat, pe scurt, o parte din soluțiile adop
tate și principalele rezultate obținute in valorificarea supe
rioară, economisirea strictă, recuperarea și reutilizarea în 
circuitul productiv a acestor resurse materiale. Totodată, ei

au înfățișat preocupările actuale și de perspectivă imediată 
în acest domeniu și au făcut o serie de propuneri pentru 
ca această acțiune să se concretizeze in realizări și mai mari.

Ce experiențe și probleme mai importante s-au desprins din 
dezbateri, ce soluții tehnice s-au impus atenției pentru a 
fi preluate și generalizate și in alte întreprinderi cu profil 
asemănător din țară ? Ne vom referi, sintetic, în pagina de 
față, la citeva dintre acestea.

O problemă esențială abordată a fost ridicarea nivelului tehnic și calitativ ai produselor pe calea înnoirii și modernizării concepției constructive și tehnologice. De cite ori sporește valoarea metalului încorporat in produsele finite ? Cum se poate fabrica o mașină, un utilaj sau un alt produs de înaltă calitate și fiabilitate utilizînd mai puțin oțel aliat, cupru, aluminiu, plumb sau zinc ? Sînt probleme asupra cărora au insistat în mod deosebit participanții la dezbatere.„Conducerea partidului pune cu stăruință în fața noastră cerința de a asigura ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor pe calea înnoirii și modernizării lor permanente — preciza ing. Traian Gașpar, inginer-șef la întreprinderea „Electrobanat" Timișoara. Desigur, a realiza produse de înaltă tehnicitate înseamnă in primul rind a asigura noi posibilități de satisfacere pe un plan superior a cerințelor economiei naționale. Dar, deopotrivă, a fabrica produse cu parametri tehnici și calitativi ridicați înseamnă competitivitate pe piața externă, inseamnă a valorifica superior resursele materiale. In întreprinderea noastră se acționează stăruitor pentru modernizarea produselor și acolo unde rezervele de această natură sînt epuizate trecem hotărît la înlocuirea lor cu altele, care valorifică mai bine materiile prime, îndeosebi oțelurile aliate și metalele neferoase. Așa am ajuns ca dintr-o tonă de metale neferoase să realizăm anul trecut o producție în valoare de 402 000 lei, comparativ cu numai 325 000 lei în 1080. I’entru acest an r.e-am propus să ajungem la 441 000 Iei. Concret, cum am acționat ? Bunăoară, trecerea la executarea din tablă OL a ramei farului asimetric cu diametrul de 130 ne-a asigurat economisirea a 28,5 tone silumi- niu pe an ; încă 48,5 tone de siluminiu am economisit prin Înlocuirea unui produs AV-01 cu altul AV-412. Sarcinile mobilizatoare care ne revin în acest an și în viitorul cincinal ne-au determinat să antrenăm puternic pe specialiștii și muncitorii cu experiență din întreprindere in acțiunea de modernizare amplă a produselor și tehnologiilor. Nu de mult am trecut la producția de serie a corpului de iluminat antideflagrant Ai-03, cu carcasă din fontă in loc de aliaj de aluminiu. Tot în cursul acestui an vom omologa produsul DAM-01, în fabricația căruia se vor consuma cu 50 la sută mai puține oțeluri aliate".„Experiența' a demonstrat că pentru a se intensifica procesul de modernizare și înnoire a fabricației trebuie să se desfășoare în continuare o largă acțiune de tipizare a produselor și suban- samblelor, obiectiv stabilit de conducerea partidului — spunea dr. ing. Corneli» Vonica, directorul filialei Timișoara a Institutului de cercetare științifică și inginerie tehnologică „Titan" — București. Tipizarea nu o vedem ca o acțiune strict delimi

■

Mai mulți participanți la dezbatere au subliniat cerința instaurării unui deplin spirit gospodăresc în utilizarea resurselor materiale, îndeosebi a celor de. valoare ridicată, cum sint metalele neferoase și oțelurile aliate. Pe prim plan ca importanță în acest sens se situează promovarea stăruitoare a tehnologiilor moderne, eficiente.„Este necesară extinderea tehnologiilor neconvenționale de prelucrare a metalului —aprecia prof. dr. ing. Dan Perju, prorector al Institutului politehnic ,,Traian Vuia" din Timișoara. Cercetările noastre au stabilit tehnologia și au asigurat realizarea unor dispozitive sau utilaje de prelucrare prin electroeroziune a orificiilor de Ia pulverizatoarele injectoarelor pentru motoarele diesel, a cilindrilor perforați pentru mașinile de dezosat și a sitelor y^)iane de separare a unor a- 

tată în timp șl spațiu, ci ca o problemă de permanentă actualitate de care trebuie să ne ocupăm perseverent. Bunăoară, pentru reducerea consumului de metale neferoase, oțeluri aliate și resurse energetice, în cadrul filialei noastre s-a realizat re- proieclarea unităților tipizate folosite in construcția de mașini- unelte agregat și de linii auto
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Soluții tehnice propuse 
spre generalizare® Reproicctarea unor scule și dispozitive poate asigura importante economii de metal. Astfel, prin tehnologii ingenioase se aplică o parte activă detașabilă din oțel aliat in zona de lucru a unor scule de la mașinile de prelucrat prin deformare. De asemenea, se realizează din oțel aliat numai partea activă a bucșelor de retezare de la mașinile de debitat profile rotunde. Prin aceste soluții, la întreprinderea „Ciocanul" din Nădrag se asigură economisirea a circa o tonă de oțel aliat pe an.ț ® înlocuirea metalelor neferoase cu fontă la execuția pistoanelor, bucșelor și segmenților pentru macarale hidraulice. La întreprinderea , de. utilaje de ridicat și transportatginală care permite înlocuirea unui aliaj de metale neferoase — Bz Al 10 T — cu fontă FCA—1 la unele a'nsamble componente ale macaralei MH—40. Important este că pentru execuția reperelor respective se folosesc aceleași utilaje, scule și dispozitive. .Pe această cale, consumul de metale neferoase se reduce cu 9 tone pe an, economiile ridieîndu-se la 1,1 milioane lei. Soluțiile adoptate pot fi aplicate la piesele din instalații hidraulice care funcționează in condiții asemănătoare.• Eliminarea consumului de oțel aliat de scule prin încărcarea prin sudare cu electrod dur a matrițelor executate din oțel carbon. Procedeul, aplicat. la întreprinderea „Electrotimiș" 'Timișoara, se utilizează la matrițele de decupare folosite pentru executarea de repere de dimensiuni medii și mari. Electrozii de sudură sînt asimilați de Institutul de sudură și încercări de materiale Timișoara. în afară de eficiența obținută prin renunțarea completă la consumul de oțel aliat C 120, un avantaj important este acela al posibilității de recondiționare a gurii de tăiere.® Metodă de recondiționare a rotoarelor pompelor EIP— 5.0. La S.M.A. Ciacova, din cadrul Trustului pentru mecanizarea agriculturii Timiș, la rotoarele uzate sub limita admisă la reparație ale pompelor de tipul amintit se aplică o metodă de recondiționare prin încărcare cu sudură oxi- acetilenică cu electrod de alamă și prelucrare ulterioară prin frezare și strunjire. Eficiența economică : durata de utilizare a pompei cu același rotor crește cu circa 50—60 la sută, la aceiași parametri de funcționare. Intr-un an se economisesc 1.5 tone de alamă.

mate. Gabaritul acestora s-a redus cu circa 30 Ia sută, consumul de metal este cu circa 42 Ia sută mai mic pe unitatea de lucru echivalentă convențională și, ceea . ce este mai important, s-a asigurat eliminarea totală a unor subansamble care se realizau din oțeluri înalt aliate. Este cazul reductoarelor înlocuite cu curele dințate — subansamble mai simple sub aspect constructiv — care, în plus, oferă avantajul introducerii variației continue a turațiilor. De altfel, atît în scopul diminuării consumurilor de metale neferoase și oțeluri aliate, cit și în cel al îmbunătățirii performanțelor cinematice ale unor mașini-unelte, in colaborare cu întreprinderea „Elec- 

mestecurt — piese fabricate din oțeluri aliate și inoxidabile. Astfel, se elimină importul acestor piese sau al burghielor necesare prelucrării prin așchiere, se reduce procentul de rebuturi, cresc calitatea și fiabilitatea pieselor realizate, se obțin economii de metal. A fost elaborat proiectul și s-a și realizat și 0- mologat linia tehnologică pentru debitarea longitudinală a benzilor metalice subțiri — care funcționează in cadrul Întreprinderii „Electrotimiș" pentru benzi de cupru. In economie e- xistă numeroase unități cărora o asemenea linie tehnologică le-ar fi utilă, dat fiind că reduce cu circa 12 la sută consumul de metal la aceaștă operație".„Unii specialiști consideră că, pentru a se asigura o anumită funcționalitate tehnică, piesa trebuie realizată numai din- tr-un anumit metal — menționa 

trotimiș" acționăm In prezent pentru tipizarea unei familii de convertizoare electronice cu putere de 0,55—2,2 kW. De pe acum am reușit să reducem cu circa 120 kg de fontă și .140 kg oțeluri aliate consumurile pe unitatea de lucru convențională și să asigurăm introducerea reglării continue a turațiilor la acționările principale și de a

vans. Punem rezultatele cercetărilor noastre la dispoziția oricăror beneficiari — îndeosebi a producătorilor de mașini-unelte care se vor arăta interesați în aplicarea lor".Din relatările directorului filialei am mai reținut că specialiștii unității sînt preocupați de dezvoltarea și extinderea u- tilizării sculelor combinate de prelucrare prin așchiere (care duc la structuri simplificate ale utilajelor de prelucrare, deci la economii de metal), precum și de extinderea elaborării semifabricatelor prin tehnologii care asigură acestora forme cit mai apropiate de cele ale pieselor finite (turnarea de precizie in cochile metalice, forjarea de precizie).

dr. ing. Nicolae Popescu, director tehnic la întreprinderea mecanică Timișoara. Viața insă dovedește că in tehnică nu e- xistă domenii „tabu", in care să se poată afirma că a fost spus ultimul cuvint. Colectivul nostru de specialiști a abordat cu curaj problema înlocuirii u- nor metale valoroase cu altele de valoare mai redusă. Așa, de exemplu, s-au analizat toate reperele din bronz cu conținut ridicat de staniu aflate in componența automacaralelor, combinelor miniere.de înaintare, mașinilor de lucru în depozitele de cărbune și excavatorului minier ESRC 470 și, după studiile de rigoare, acestea au fost reproiectate și executate din bronzuri cu aluminiu sau din bronzuri cu conținut redus de staniu. într-un an s-au economisit circa 10 tone staniu, iar utilajele respective funcționează în bune condiții. La alte

„De bună seamă, preocupările de înnoire și modernizare a produselor și tehnologiilor nu constituie un apanaj exclusiv al specialiștilor din cercetare și tocmai de aceea am socotit necesar ca in această activitate să antrenăm in cit mai mare măsură cadrele tehnice, muncitorii cu experiență din producție — preciza dr. ing. Gheorghe l’ârpe, directorul întreprinderii de a- parate electrice de măsurat Timișoara. La inițiativa organizației de partid din unitatea noastră s-a hotărit ca fiecare specialist din producție să elaboreze intr-un an cel puțin trei soluții tehnice legate de problemele întreprinderii. Și așa s-au realizat anul trecut peste 1 000 de propuneri de îmbunătățiri tehnice, din care unele au întrunit caracteristicile de invenții sau inovații.Desigur, o dată stabilite anumite măsuri tehnice, acestea nu rămin undeva intr-un program închis intr-un sertar, ci realizarea lor se urmărește cu perseverență, pe bază de fișe, in care, in cele din urmă, se evidențiază și efectele economice și tehnice obținute. De asemenea., nu. ne apucăm'de jmțpirea și modernizarea tuturor produselor din nomenclator, ci acționăm in ordinea unui „clasament" al produselor in funcție de consumul de metal la milionul de lei producție-marfă.Fapt este că prin stimularea puternică a capacității de creație tehnică a colectivului s-au găsit mari posibilități de perfecționare a performanțelor u- nor aparate electrice. Bunăoară, la fabricarea traductoarelor electronice de mărimi electrice, prin înlocuirea miezului din permalloy — un material ce se procură din import — cu miez de ferită produsă de întreprinderea de ferite din Wrziceni, se obține o substanțială reducere 
a costurilor de fabricație și se renunță total la import.) De a- semenea, am renunțat la fabricarea dispozitivului de măsură cu magnet masiv și piese polare din tole, înlocuindu-le cu dispozitivul de măsură cu magnet central care are un gabarit mai mic și un consum de material magnetic cu circa 50 la sută mai redus.Ar fi de ridicat Insă o problemă: uneori străduințelenoastre de a economisi resurse materiale valoroase prin aplicarea de măsuri de ordin tehnic Sînt contracarate de neasi- gurarea ritmică, Ia dimensiunile și de calitățile prescrise, a unor materiale, din care cauză sintem nevoiți să recurgem la derogări. Prin eforturile comune ale noastre și ale bazei județene de aprovizionare reușim să reducem in unele situații efectele negative ale lipsei unor materiale. Sintem hotăriți să facem tot ce depinde de noi pentru economisirea resurselor materiale, dar in același timp credem că este bine să se aibă în vedere că neaducerea la timp a unui material, oricit de scump, dar absolut necesar, nu înseamnă economie, ci pagubă".

repere s-a renunțat complet la materialul de bază — cuprul — și a fost folosit oțelul sau fonta, menținîndu-se neschimbate caracteristicile funcționale. în fine, un alt exemplu: s-au re- proiectat carcasele ridicătorului electrohidraulic pentru frină, astfel incit acestea se realizează din fontă turnată in loc de aluminiu. Eficiența unor asemenea măsuri? Deși producția a crescut sensibil, consumăm în acest an de două ori mai puțin bronz și de trei ori mai puțin aluminiu dccit in 1981 și cu 500 tone de oțeluri aliate mai puțin decît in 1983".„In unitatea noastră — a spus ing. Gheorghe leii, inginer-șef la întreprinderea „Electrometal" — a fost constituit un „colectiv de norme de consum", care are sarcina de a urmări cum se respectă consumurile normate in procesul de producție, analizează abaterile și stabilește măsu

rile necesare, întocmește propunerile pentru îmbunătățirea normelor de consum, informind consiliul de conducere al întreprinderii în legătură cu toate problemele care se ridică în a- cest domeniu. O realizare deosebită, izvorită din propunerile acestui colectiv, o reprezintă organizarea debitării centralizate a materialelor metalice, care permite aplicarea unor planuri de croire combinată a diferitelor produse, cu efecte pozitive in creșterea coeficientului de utilizare a metalului".„Tabla silicioasă este, se știe, materia primă esențială in fabricația de motoare electrice — preciza ing. Dorin Goția, directorul întreprinderii „Electromotor" Timișoara. Este un material care se realizează cu dificultate, uneori recurgindu-se la import. Noi mergem pe linia de a extinde utilizarea benzii e- lectrotehnice din oțel carbon, laminată la cald, in fabricarea motoarelor electrice din producția curentă, cale pe care in acest an vom economisi 25 tone tablă silicioasă. De asemenea, avem stabilite măsuri pentru a înlocui aluminiul Ia toate elementele care nu presupun circuite active. Economisim astfel 185 tone de aluminiu. Dar rezervele sint încă mari. Astfel, dacă s-ar realiza oțel tras la dimensiunile necesare nouă/ am putea obține și prin aceasta importante economii de metal. Acum, in locul celui de care avem nevoie, folosim laminate de dimensiuni superioare".„Masele plastice constituie pentru noi categoria de materiale spre care ne orientăm în eforturile de înlocuire a metalelor valoroase — intervine ing. Dorel Mândrea, inginer-șef Ia întreprinderea de autoturisme Timișoara. Unitatea noastră fo

Materiile prime și materialele sînt resurse de bază ale producției și, de aceea, trebuie să se manifeste maximă grijă pentru colectarea, selectarea, pregătirea și valorificarea lor cu cea mai mare eficiență. Iată o idee importantă subliniată ,în intervențiile lor de mulți dintre participanții la dezbatere.In acest sens, directorul întreprinderii județene Timiș pentru recuperarea și valorificarea materialelor refolosibile, ing. Teodor Moldovan, a spus: „Colectivul nostru s-a orientat in principal spre depistarea resurselor de materiale refolosibile și preluarea neintirziată a acestora, spre organizarea sortării și pregătirii corespunzătoare a materialelor din depozitele proprii și spre dezmembrarea unor motoare cu combustie internă, motoare electrice și alte utilaje in vederea recuperării unor materiale neferoase și oțeluri aliate valoroase. Apreciez Insă că,. deși în unitățile economice timișene s-au făcut progrese in gospodărirea resurselor materiale, totuși mai ajung Ia depozitele în-, treprinderii noastre o serie de materiale care ar putea fi folosite in procesul de producție al unităților din care provin sau în alte procese de fabricație, Spre exemplificare, am adus aici citeva ștraifuri de tablă din aluminiu, bare din alamă și altele, alese din cîteva camioane de fier vechi trimise la depozit, din care s-ar putea confecționa o serie de piese. Pentru a se, preveni, pe cit posibil, expedierea la retopit a unor asemenea materiale, s-a luat măsura ca în cadrul depozitelor să se organizeze selectarea și vinzarea de piese și materiale refolosibile ca atare unităților socialiste interesate".„în general, în multe unități 
Ce anume se cuvine subliniat în încheiere ? De bună seamă, 

dezbaterile au pus în evidentă preocupări și experiențe intere
sante în acest domeniu într-o serie de unități economice și de 
cercetare-proiectare clin județul Timiș.

Dar, ținind seama de cerințele actualei etape de dezvoltare a 
țării, chiar și rezultatele bune trebuie privite în mod’ critic, cu 
exigență, ca puncte de plecare spre realizări și mai mari. Este 
cit se poate de evident, după cum a relevat in concluziile dez
baterii tovarășa Elena Pugna, secretar al comitetului județean 
de partid, că în întreprinderile din județ — îndeosebi 
în cele din industria constructoare de mașini, electrotehnică și 
electronică — există încă importante rezerve de reducere a con
sumurilor specifice, de creștere a gradului de valorificare a me
talelor neferoase și oțelurilor aliate, de recuperare și utilizare 
eficientă a acestora in circuitul economic.

Aria acțiunilor șt preocupărilor ce trebuie continuate și ex
tinse in acest scop este deosebit de cuprinzătoare — de la accen
tuarea procesului de înnoire a produselor și de modernizare a 
structurii producției, promovarea pe scară mai largă a tehnolo
giilor moderne și a înlocuitorilor, intărirea disciplinei tehno
logice, la intensificarea recuperării și introducerii in circuitul 
productiv a tuturor cantităților de metale neferoase și oțeluri 
aliate refolosibile. tn această privință există in întreprinderi 
programe speciale care trebuie insd riguros aplicate șt per
manent îmbogățite cu noi măsuri. Sarcini și exigente sporite in 
acest domeniu revin, deopotrivă, și specialiștilor din cercetare, 
proiectare și invățămîntul superior ; așa cum s-a arătat și in

dezbateri, există încă disponibilități de perfecționare a colabo
rării acestora cu unitățile industriale din județ.

Din dezbateri s-a desprins, totodată, necesitatea adoptării unui 
sistem organizatoric mai bun pentru generalizarea experienței 
pozitive, a soluțiilor tehnice și tehnologice ce se aplică cu bune 
rezultate in anumite întreprinderi, dar care nu sint încă cu
noscute în alte unități ce ar putea să le adapteze și aplice in 
producție. De altfel, in acest sens, comitetul județean de partid 
și-a propus sâ organizeze preluarea operativă, de către unitățile 
din județ in care este posibil, a celor mai valoroase soluții 
tehnice și metode prezentate in cadrul dezbaterilor. La rindul 
său. Ministerul Aprovizionării Tehnico-Materiale, și Controlului 
Gospodăririi Fondurilor Fixe și-a propus, așa cum a arătat în 
cadrul dezbaterii tovarășul Vasile Ionel, adjunct al ministrului, 
să le popularizeze in întreaga economie, să urmărească extin
derea aplicării lor și, totodată, să soluționeze, împreună cu alte 
ministere economice, o serie de probleme de natură tehnică și 
organizatorică ridicate de participanții la dezbateri.

Este in interesul major al economiei naționale ca metalele 
neferoase șl oțelurile aliate să fie cit mai judicios folosite, va
lorificate superior și economisite la maximum ! Aceasta in sco
pul reducerii la strictul necesar a importului unor astfel de 
resurse materiale sau al unor componente ale lor, precum și 
al creșterii eficientei economice — cerință esențială a dezvol
tării intensive, calitative a industriei noastre prevăzută de 
hotăririle Congresului al XUI-lea al partidului.

Mircea ANGELESCU, CorneHu CÂRLAN, Cezar IOANA

losește importante cantități de zinc pentru acoperirea de protecție a suprafețelor unor repere componente ale produselor
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Rezultate care îndeamnă 
la mai mult *•?'■trv-.T

Economii de oțeluri aliate și metale neferoase 
realizate in primul semestru al acestui an

— in tone —

Unitatea Oțeluri Metale
economică aliate neferoase

- „Electrometal" 1.2 6,1
- „Electrobanat" 11,5 49,2
— Întreprinderea

de reparații auto 13 6,3
- Întreprinderea mecanică 4 2,7
- „Electrotimiș” 15,5 2,3
- „Ciocanul"-Nădrag 5 19,3
— întreprinderea

de autoturisme 4,5 45
- Întreprinderea de aparate

electrice de măsurat — 27,2
- „Electromotor" 11 41,5
- întreprinderea

de utilaje de ridicat
și transportat Lugoj 4,5 4,7

-Trustul județean S.M.A. 101 2,5

pe care le fabrică. Concret, pereții intermediari de la bateriile avicole BP 3 și BP 4 au fost reproiectați. Ei nu se mai 

de reparații s-a acumulat o a- numită experiență în privința recondiționării pieselor de schimb — este de părere dr. ing.
vRridHeme supuse-.SțerițiO

forurilor de resort fi® Propunem ca întreprinderea de prelucrare a aluminiului din Slatina să ne livreze șase repere gata debitate din tablă de aluminiu. De ce ar fi eficientă această soluție ? într-un an rezultă circa 58,7 tone de resturi de aluminiu. Firește, noi nu pierdem acest metal, ci il retopim și il refolosim la confecționarea altor repere. Dar este vorba de o utilizare inferioară a 'unui aluminiu cu puritate de 99,5 la sută, care la Slatina ar urma cursul firesc al recirculării interne în producție. (Ing. Gheorghe leii, întreprinderea „Electrometal" — Timișoara).® „Tehnologia de ștanțare a tolelor rotor-stator pe trei rînduri din tablă silicioasă la motorul 5—6 MP și pe două rinduri la motoarele electrice de gabarit 71—90 determină economisirea a 110 tone tablă silicioasă pe an. Extinderea acestei metode și la alte tipuri de motoare impune reconsiderarea dotării tehnice cu anumite utilaje. Iată de ce cred că merită să aducem în discuție șl această problemă". (Ing. Dorin Goția, întreprinderea „Electromotor" — Timișoara).• „în prezent, de la Copșa Mică sau din import, zincul este transportat Ia „Laromet." — București, de unde este laminat în, tablă și trimis pînă la Timișoara, unde există singurul producător de baterii electrice uscate. Circuitul prin toată țara este anevoios și greoi, iar tabla de zinc sosește neritmic, determinind „goluri" in fabricație. Soluția este simplă, la indemînă, dar Ministerul Industriei Metalurgice intirzie să o aplice : fabricarea tablei de zinc la numai citeva zeci de kilometri de Timișoara — și anume la întreprinderea „Ciocanul" din Nădrag, unde există condiții tehnice si o capacitate de laminare corespunzătoare". (Ing. Traian Gașpar, Întreprinderea ,,EIectrobanat“-Timișoara).
Zcno Pircea, directorul Institutului de sudură și încercări de materiale din Timișoara. A sosit insă momentul desfășurării unei 

execută din sirmă protejată cu zinc, ci prin injecție din polietilenă de înaltă densitate. Economia realizată: 38 tone de zinc
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pe an. Colaborăm in acest sens strîns cu Combinatul chimic O- răștie. Studiem în prezent înlocuirea protejării suprafețelor 

activități științifice, bine organizate in acest domeniu. Problema care se ridică este după ce criterii hotărim dacă o piesă se
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Arecondiționează sau este trimisă la retopit? Criteriul determinant este cel economic, in care se iau în considerație costul o- 

prin zincare cu acoperirea cu pulberi epoxidice in cîmp electrostatic, ceea ce ne-ar permite să economisim anual încă 380 tone de zinc. Important este ca industria chimică să asigure cit mai repede fabricarea rășinilor necesare".De fapt, referiri la promovarea unor acțiuni de înlocuire a metalelor valoroase au făcut si alți interlocutori. Desigur, u- nele dinlre soluții par a avea 6 aplicabilitate particulară. Dar, așa cum s-a apreciat chiar in dezbatere, ele pot fi adaptate și in cazul fabricării altor produse".„Calculatorul descoperă importante rezerve de economisire a metalului — este de părere ing. Vasile țAntonovicî, directorul Institutului de cercetare științifică și inginerie tehnologică pentru utilaje miniere și mașini de ridicat și transportat Timișoara. Noi am elaborat cu forțe proprii peste 30 de programe pentru calculatorul românesc Felix C-256 —intre care calcule de rezistență a structurilor portante pentru diverse secțiuni și soluții constructive, alegerea secțiunilor de rezistență, verificarea diferitelor secțiuni la rezistență, calculul diferitelor eforturi la macaralele portal, calcule de seismicitate la diversele structuri de rezistență și alte calcule la o serie de subansamble — care, după cum se poate înțelege, ne-au permis optimizarea realizării unor produse și din punctul de vedere al consumurilor de metal, mai ales de oțeluri aliate". O experiență valoroasă argumentată larg de vorbitor constă in organizarea unor colective mixte formate din cercetători și specialiști din uzină care au ca obiectiv comun solutionarea, pînă Ia aplicarea practică, a unei probleme tehnice.

perației de Încărcare și cel al materialelor , de adaos. costul prelucrărilor și al eventualelor tratamente termice după încărcare și, în fine, durabilitatea piesei recondiționate comparativ cu a unei piese noi. Pe baza cercetărilor noastre am asimilat o serie de materiale valoroase de încărcări metalice, am pus la punct tehnologiile de utilizare a lor și am realizat o serie de dispozitive și utilaje care ar trebui să se afle în fiecare atelier de recondiționare a pieselor de schimb. De altfel, in cadrulS.M.A. Lugoj a fost organizat un atelier model, dotat cu ceea ce este absolut necesar pentru recondiționări, unde se lucrează cu tehnologii bine puse la 'punct, pe baza unor materiale de adaos de fabricație românească".„De fiecare dată cînd a venit în întreprinderea noastră, tovarășul Nicolae Ceaușescu ne-a îndemnat să gospodărim mai bine materialele pe care le avem și ne-a indicat ce să facem pentru a le economisi și valorifica superior — a spus tovarășul Gheorghe Flucsă, secretarul comitetului de partid al întreprinderii mecanice Timișoara. Pentru a transpune in viață aceste prețioase indicații, am organizat dezbateri cu toți comuniștii din întreprindere, cărora le-am cerut să desfășoare o puternică muncă de e- ducație in colectivele din care fac parte,. astfel ca metalul să poată fi folosit în mod util pînă la ultimul gram. Așa s-a ajuns ca în toate secțiile să se instituie o disciplină fermă in utilizarea metalului, iar resturile metalice sint strinse cu grijă șl depozitate separat in contei- nere speciale. Cu forțe proprii am realizat instalații de retopire și reintroducere in producție a materialelor refolosibile".
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MONUMENTE ALE CIVILIZAȚIEI SOCIALISTE Ix Am fost la Lăzarea, în această comună harghitea- nă mare și frumoasă, cu gospodari harnici și price- puți, și atunci cînd un grup de entuziaști — muncitori, țărani cooperatori, intelectuali, artiști, conducători de întreprinderi și instituții, activiști de partid și de stat — uniți prin marea lor dragoste pentru artă și frumos hotărîseră să ridice din ruine un vechi complex de monumente istorice și arhitectonice și să-l transforme intr-un durabil lăcaș al artei. Aici, într-un minunat amfiteatru natural, în castelul de la Lăzarea, unde au poposit pe vremuri domnitorii Petru Rareș și Mihnea al III-lea, a copilărit Beth- lem Găbor, viitor principe al Ardealului, aici unde firele tradiției s-au întilnit adeseori, s-a hotărît să se înființeze un vast șantier al creației, cunoașterii și apropierii intre artiști români, maghiari, germani și de alte naționalități din țara noastră, uniți sub semnul acelorași idealuri, animați de dorința de a e- labora rioi și noi opere destinate înfrumusețării vieții oamenilor, patriei socialiste.Nevoia de artă și frumos și-a spus cuvintul. Nobila idee de a reuni în fiecare an, ca intr-o mare familie, pe creatorii de frumos din țară, fără deosebire de naționalitate, a ciștigat noi și noi adepți. Și astfel, prin grija comitetului județean de partid, a comitetului județean de cultură și educație socialistă și a forurilor culturale centrale, la data de I august 1974 tabăra de creație „Prietenia" de la Lăzarea și-a deschis larg porțile pentru un mare număr de artiști plastici consacrați, veniți din toate colturile țării, o- ferindu-le minunate condiții de creație, largi posibilități de cunoaștere a vieții șl muncii oamenilor

de pe meleagurile Harghitei, precum și pentru strîn- gerea legăturilor de prietenie și frăție. De atunci au trecut mai bine de 11 ani... Revenim azi, la cea de-a XII-a ediție a taberei. Bucuros de oaspeți, directorul taberei, Zold La- jos, ne vorbește cu dragoste și înflăcărare despre principalele momente ale devenirii acestui vast șantier de creație. în decursul edițiilor anterioare au muncit, cot la cot, aici peste 350 de artiști consacrați, între care nume de primă rezonanță ale plas-

lor, elaborate in timpul muncii lor la Lăzarea, sînt păstrate în bastioanele restaurate ale castelului. Sculpturile monumentale așezate în parcul castelului incintă ochii și Sufletul numeroșilor vizitatori. în sala cavalerilor se organizează periodic manifestări cultural artistice de ținută elevată, de largă rezonanță în rîndul iubitorilor de muzică și frumos, intre care, în primul rînd, se remarcă tocmai locuitorii comunei, care au dorit din tot sufletul lor să facă ceva minunat și măreț

conjurătoare, din dorința de pace dintotdeauna a poporului român.Noua ediție a taberei consemnează și de această dată prezenta unor nume sonore ale plasticii românești. înconjurat de dragostea și respectul mai tinerilor săi colegi, maestrul Aurel Ciupe ne relatează cu emoție despre frumoasa sărbătoare ce i s-a făcut cu prilejul împlinirii vîrstei de 85 de ani atît in tabără, cit și in orașul Gheorgheni, unde se află deschisă expoziția sa retrospectivă, care se bucură
EDIȚIA A XII-A A TABEREI DE CREAȚIE 

„PRIETENIA" DE LA LĂZAREA

ticii românești : Aurel Ciupe, Bordi Andrăs, Balia Jdzsef, Mohi Sandor, Liviu Suhard, Puskas Săndor, soții Gheorghe și Gabriela Adoc, .Nicolae Krutch, Toth Lăszlo, Barabăs Eva, Gaăl Andrăs, Marton Arpad, Ferencz Erno și alții. Pornind de la realitatea că excelentele condiții de creație pot fi folosite mult mai eficient, nu doar o lună de zile pe an, s-a pus în aplicare și proiectul de a se face din această tabără și un prețios îndreptar pentru creatorii populari, care, sub îndrumarea unor artiști profesioniști, a unor etnografi și cercetători să aprofundeze probleme legate de conservarea și perpetuarea a tot ce este autentic și valoros în comoara folclorului românesc și a naționalităților conlocuitoare. începînd din anul trecut în tabără își dau în- tîlnire și tinerii artiști, unii dincolo de poarta consacrării, alții cu reale perspective în acest sens. Si tot de doi ani de zile sînt invitați să participe la activitatea taberei și arhitecți din tară. Lucrările artiști-

pentru așezarea lor. Și tot stăruind, au învățat și ei să prețuiască arta și pe artiști.Ce se poate consemna despre actuala ediție a taberei ? Mai întîi faptul că ea a fost pregătită cu o deosebită grijă și atenție, în semn de mulțumire pentru minunatele condiții de creație asigurate lor, cei 30 de artiști prezenți în tabără au elaborat si elaborează noi lucrări dedicate împlinirilor obținute de poporul nostru în cele două decenii de la istoricul Congres al IX-lea al partidului. Edificatoare în acest sens este sculptura monumentală din metal ce se înalță în parcul castelului, simbolizind munca e- roică a poporului, marile izbinzi obținute în „Epoca Ceaușescu". Răspunzind prin fapte îndemnurilor mobilizatoare ale secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, se creează opere noi, inspirate din realitățile zilelor noastre, din trecutul glorios de luptă al poporului, din frumusețile naturii în

de o mare afluență de vizitatori, de calde și elogioase aprecieri. „Mă aflu aici pentru a șaptea oară. Tabăra de creație „Prietenia" din Lăzarea m-a cucerit in sensul adevărat al cuvîntului, mi-a însorit zilele de bătrinețe. De altfel, serialului de zece tablouri realizate la Lăzarea îi datorez premiul „Ion Andreescu" al Academiei cu care am fost distins in anul 1980.în' țara noastră au fost înființate multe tabere de creație. Cu vremea, fiecare dintre ele și-a format un profil caracteristic. Lăzarea are avantajul de a fi devenit una din cele mai complexe din țară, în sensul că reunește anual un mare număr de artiști tineri și vîrstnici, profesioniști și amatori de toate genurile. Prin comunitatea spirituală, în numele acelorași idealuri pe care le slujim cu toții, ne întîlnim aici cu vechi prieteni, legăm prietenii noi, trainice, pe viață. Toate acestea creează o ambianță sufletească optimistă".Pictorul Gaăl Andrăs,

conducătorul artistic al taberei, relevă spiritul de înțelegere și întrajutorare intre artiști și arhitecți. în decursul anilor, rod al laborioasei activități de creație, s-a adunat la Lăzarea un mare număr de o- pere de artă. Sînt lucrări de mare valoare care îmbogățesc patrimoniul cultural al județului și țării. Ele trebuie păstrate și pentru generațiile viitoare, fapt ce impune finalizarea tuturor lucrărilor de restaurare.Arhitectul Alexandru Stibli, autorul proiectului de restaurare a castelului de la Lăzarea, ne mărturisește că este incintat de tot ce a întîlnit în această tabără. „Este un lucru de-a dreptul fascinant să contribui la reimpletirea legăturilor minunate și firești care există și vor e- xista întotdeauna între arta veche și arta nouă. Perioada de o lună de zile petrecută în tabără este fertilă din toate punctele de vedere : al cunoașterii și al creației".„Tabăra „Prietenia" — ne spune graficianul Deâk Ferenc, distins în anul trecut cu premiul I al Uniunii artiștilor plastici — a crescut aidoma uriașului din poveste. Ea a devenit pe parcursul celor 11 ediții anterioare o permanență viabilă și binefăcătoare a culturii românești".Sînt acestea imagini și mărturii revelatoare pentru ceea ce inseamnă, azi, la noi climat fertil de creație, prețuire adusă artei și artiștilor, deplina egalitate a tuturor fiilor țării, angajați în același efort u- nitar de a păstra și de a duce mai departe marile tradiții ale poporului nostru, de a spori tezaurul de valori materiale și spirituale ale civilizației noastre socialiste.
Ioan D. KISScorespondentul „Scînteii"

PROCURAȚI DIN TIMP UNIFORMELE 
ȘCOLARE PENTRU COPII!Toamna e grăbită, bate Ia ușă și, de pe-acum, se simte in aer zvon de clopoțel. Părinții grijulii își cheamă copiii de la bunici sau din cine știe ce locuri de vacanță. Nu de alta, dar încă de pe 16 iulie a.c. s-au pus în vînzare, in magazinele comerțului de stat, uniforme școlare și rechizite. De la preșcolari la adolescenții din ultima clasă de liceu, raioanele de specialitate sînt pregătite să vină în în- timpinarea solicitatorilor. Iată, de pildă, numai în cadrul celui mai mare magazin universal din țară — Bucur-Obor — ne informează Liliana Abăluță, secretara de partid a acestei mari întreprinderi comerciale, există 8 unități specializata în vînzarea articolelor destinate școlarilor. Zilnic, s-au vîndut, începînd din 16 iulie curent, numai pentru școlari, mărfuri în valoare de peste 150 000 lei. Asta probează, pe de o parte, grija comerțului de stat, pe de alta, a cumpărătorilor părinți gata să preîntîmpine anul școlar cum se cuvine.Aliniate ca la o paradă a elegantei și sobrietății, iată rochițe bleu din relon pentru preșcolari. rochițe în carouri cu șorțu- lețe albastre pentru clasele I—IV, sarafane din stofă și poliester bleu pentru clasele V—VIII, sarafane bleumarin și bluze bleu pentru liceene, costume din tergal bleumarin pentru elevi, cămăși în carouri din zefir, din olandă, bluze de pionier. Demn de menționat e

faptul că în cadrul acestui magazin se găsesc și măsuri excepționale pentru elevi. Merceologul Cornelia Vesa ne precizează că magazinul Bucur-Obor preia comenzi in vederea confecționării acestora la cooperativa „Munca"- Cimpina. De altfel, o serie de magazine „Materna", „Universale" din țară, dincolo de vînzarea curentă a uniformelor școlare, preiau comenzi pentru astfel de măsuri mai puțin obișnuite.Și ca o surpriză plăcută, același magazin a pregătit peste 10 000 de seturi de rechizite pentru toate clasele. în funcție de cerințe, de clasă, fiecare set conține caiete, creioane, gume, linii etc., etc. Inițiativă lăudabilă întîlnită și la alte mari magazine ale comerțului de stat din Timișoara, Cluj-Napoca, Iași, Pitești etc.Deci bine aprovizionate, magazinele comerțului de stat de pe întreg cuprinsul țării oferă posibilitatea procurării din timp a uniformelor școlare destinate tuturor vîrstelor, precum și o serie de alte produse necesare noului an de în- vățămint (rechizite, echipament sportiv, jocuri tehnico-aplicative).Să sperăm că părinții nu vor aștepta primul clinchet de clopoțel, ci de pe acum, ca și în ceilalți ani, se vor grăbi să procure copiilor lor uniformele școlare necesare.
Marta CUIBUSFoto : Sandu Cristian

PROZA ÎN REVISTE
Intre respectul pentru opera de valoare și promovarea „incertitudinilor epice"Periplul critic Început mai de mult în jurul calității literaturii publicate în revistele noastre culturale ne-a o- ferit, în marginea unui material faptic destul de bogat, unele observații ce se cereau a fi în continuare dezvoltate pentru a cuprinde realitățile de această natură existente și în alte publicații. Este de domeniul e- videnței că între revistele de cultură au apărut de-a lungul timpului o serie de importante diferențieri, vizibile mai ales în spațiul literaturii — al prozei și al poeziei, mai sensibile la „amprenta" personalității autorilor. Colectivele, redacționale au făcut, eforturi lăudabile pentru a-și individualiza publicațiile, începind cu materia sumarului și pină la aspectul grafic, ceea ce face ca’ cititorul familiarizat cu „harta" situării revistelor să stabilească rapid, și adesea exact, profilul, genurile de relevantă cotă artistică sau numai zonele de interes afectiv. Să stăruim în a sublinia în continuare că proza rămîne în miezul oricărei publicații un punct de întîlnire al energiilor creatoare și un reper de măsurare a popularității ; și cine nu este interesat in promovarea unor lucrări reprezentative din domeniu, ținind seama și de o anumită tradiție a cititului, format (sau numai deformat ?) după sistemul povestirii.De aceea, toate revistele publică cu mai multă sau mai puțină consecventă fragmente de proză : schiță, nuvelă, povestire, roman, jurnale, memorialistică, reportaj etc., din literatură română sau străină. „Convorbiri literare" oferă număr de număr proză românească sau străină. „Familia" este ceva mai reținută, deși cultivă mai frecvent reportajul, iar „Transilvania" pare a-și contura ferm o direcție a memorialisticii de elevată ținută intelectuală. Fiecare revistă are un cerc de colaboratori stabili, în general din zonele respective. Scriitorii ieșeni domină paginile „Convorbirilor", impunîndu-se Corneliu Ștefanache, prezent cu o rubrică permanentă „Urme pe zăpadă", dar și cu fragment de roman, alături de autori mai puțin cunos-

cuți, al căror număr sporește și datorită lăudabilei acțiuni publicistice de editare in corpul revistei a suplimentului „Pagini bucovinene". în mod surprinzător, „Familia", cu o frumoasă și prețuită tradiție, rămine parțial datoare prozei. Două reportaje semnate de loan Laza, cu alte două proze datorate lui Vasile Spoială, un fragment de roman de C. C. Platon sau scurtele proze din suplimentul „Maramureș" nu pot susține literatura la nivelul la care ne-a obișnuit revista și mai ales nu pun în valoare o serie de prozatori afini publicației. Cit despre „Transilvania", revistă solid structurată, cu varii preocupări, intre care se impun cele de istorie, filozofie, critică și istorie literară, cu o prezentare grafică singulară, dezvoltă și în proză echilibrul, noutatea, un spirit intelectual enciclopedic, jurnalul autobiografic sau cultural. Ioana Pos- telnicu, cu un fragment de „A- mintiri", deschide o inedită fereastră spre universul transilvan, Adrian Marino,. în însemnările adunate sub genericul „Vară la Paris", oferă o substanțială meditație asupra vieții culturale românești văzute din perspectiva europeană, iar Mircea To- muș exersează proza-eseu cu evidente preocupări venite din zonele experimentului literar. Să adăugăm fragmentul de piesă de teatru „Faunul și cariatida" scris de Radu Stanca, căruia Sibiul îi datorează atît, și avem imaginea preponderentei scriitorilor din zonă în’ paginile revistei.Asupra acestui aspect merită poate să poposim mai mult. La o primă evaluare, conlucrarea unui nucleu de scriitori este firească și necesară. Revistele au datoria morală, dar și înscrisă in programul lor, să descopere și să cultive autorii locali, să se sprijine în bună parte pe lucrările acestora. „Convorbirile literare" continuă vechea tradiție ieșeană a revistei, publicînd și autori din alte părți. Fragmentul de roman „Rotirea anotimpurilor" de Ada Orleanu, „Vînătorile" de Marius Tupan sau „O vizită" de Ștefan Agopian îmbină nu numai virste diferite, ci și stiluri

și mijloace situate la poli opuși. De la proza tradițională a Adei Orleanu la modernismele celor doi autori mai tineri în plină afirmare sîntem martorii unei continuități ce asimilează modalități noi. Dar în această permanentă mișcare, revista nu poate rămine un simplu antrepozit prin care circulă, fără a lăsa urme, autori și opere, aceasta avind un drum al ei, care o diferențiază — să spunem — de „Luceafărul" sau de „Steaua". însă comparată cu eseistica sau critica din aceeași revistă, proza pare nu numai strîmto- rată (ne referim la spațiul tipografic acordat), ci și (încă) de prea puține ori reprezentativă. într-o oarecare măsură efectul de supraevaluare a capacităților locale se a- sociază cu o îngustare nejustificată a cercului de colaboratori, uneori lipsind multe numere la rînd chiar autori locali bine cunoscuți și pre- țuiți, publicați însă în alte reviste. In același timp sint găzduite proze de interes incert, cum ar fi „Cam- forca“( „Procesiunea de păpuși", „Primește norocul cînd te caută" etc., iar reportajul a ajuns o raritate greu explicabilă. Or, tradiția „Convorbirilor" este o obligație asumată de a fi mereu în eșalonul de frunte al promotorilor unei literaturi de înaltă calitate, un reper durabil in cultura contemporană.Din această perspectivă, criteriile de apreciere a altor publicații pot fi ușor modificate. „Familia" nu a avut niciodată în jurul ei un cerc prea larg de colaboratori, insă s-a străduit permanent să și-l lărgească. Contactul cu actualitatea imediată se reflectă intr-o oarecare consecvență a reportajului, ca gen al prozei, și in publicarea unor autori locali. Fragmentul de roman „Din «Critice»" este o proză livrescă, nu lipsită de interes, oarecum singulară în paginile revistei, dacă o comparăm cu „Toporul lui Nisei" sau „Divertisment cu Hamilkar Gabler". Proza nu este numai inegală valoric, dar selecția ei pare a fi opera bunăvoinței unor colaboratori mai vechi. Mai atenta cultivare a talentelor locale coroborată cu atragerea unor

prozatori de prestigiu din întreaga tară poate da prozei din „Familia" o dimensiune nouă, reprezentativă.Alcătuirea mai diversă face ca literatura să ocupe în revista „Transilvania" un Ioc mai restrîns. Proza se remarcă insă prin densitate și prin modalități moderne de realizare. Radu Ciobanu cu fragmentul de roman „Casa fericiților" sau Vladimir Munteanu cu „în memoria bărbatului semănător de pămînt" oferă pagini de evocare calmă și meditație profundă. în ansamblu, proza de aici, unde cuprindem memorialistica și jurnalul, se circumscrie ideilor directoare ale revistei, in sensul de a face și mai evidente, mai penetrante, opțiunile ideologice și estetice, pledoariile pentru modalități moderne. Revistei sibiene, chiar dacă nu are întotdeauna lucrări de nivel maxim, nu i se poate reproșa concesia în fața mediocrității, a lucrului nefinisat. Și prin aceasta, personalitatea publicației se întărește, punîndu-și de acord exigența principiilor cu valoarea lucrărilor literare publicate.Calitatea diferită a prozei, a literaturii în ansamblu cuprinsă în reviste apare ca rezultatul nemijlocit al criteriilor care guvernează selecția și publicarea. Este evidentă o- poziția dintre calitatea literaturii și cantonarea in provincialism, a promovării cu orice preț a unor producții locale. Concesiile făcute unor încercări minore, devenite practică redacțională, au ca rezultat apariția unor lucrări neinteresante, caduce, a căror valoare scăzută va influența în timp audiența la public. Prin a- ceasta, este și mai clară discrepanța dintre literatura publicată de edituri și cea din reviste. Or, nimic nu justifică existența unor „etaje . calitative" diferite și asumarea, de către unele reviste, a rolului de „mezanin al literaturii" pentru că ele au datoria de a fi prima fereastră deschisă spre public, un avanpost al producției editoriale. Revistele au nu numai posibilitatea, dar și datoria, obligația față de cititorii lor de a le oferi literatură de cea mai bună calitate, o literatură densă de fapte, o literatură a oamenilor reprezentativi, în care este atît de bogat timpul nostru, literatură căutată și prețuită, prin care revistele de cultură își pot împlini și mai bine rolul lor formativ, de edificare a publicului in spiritul prețuirii operelor autentice.
Emil VASILESCU

UN CÎNTEC AL ȚĂRII,
închinat oamenilor țăriițean al obiceiurilor laice de iarnă, „Craiova muzicală", ■ Festivalul șl concursul interj udețean de satiră și umor „De Ia o glumă la alta", Festivalul coral județean, Concursul de poezie „Traian Demetrescu", Concursul de artă plastică „Constantin Brâncuși" ș.a.Una din modalitățile concrete și eficiente folosite de consiliul județean de educație politică și cultură socialistă se referă la integrarea — pe baza unui program ce se analizează periodic la nivelul factorilor educaționali, dar și la nivelul comitetului județean — a artiștilor profesioniști și a activiștilor pe tărim cultural, în activitatea cultural-artistică de amatori. Pentru a elimina formalismul și a întări răspunderea îndrumătorilor, s-a stabilit ca aprecierea acestora să fie condiționată și de rezultatele obținute de formațiile ce le-au fost repartizate, îndeosebi pe scena de concurs a „Cîntării României". Că o asemenea inițiativă este stimu-

„Un ev aprins, o epocă lumină, o patrie eternă și un brav conducător" — iată genericul-emblemă sub semnul căruia s-a organizat nu demult la Craiova amplul și emoționantul spectacol dedicat glorioasei aniversări a două decenii de la istoricul Congres al IX-lea al partidului nostru. Prin numărul impresionant al artiștilor amatori ce au fost angajați în desfășurarea lui — aproape 15 000 — prin forța evocatoare și modelatoare a mesajului transmis prin cint și vers înaripat, muzică militantă și dans tematic, exprimind dragostea fierbinte față de patrie, partid și popor, față de conducătorul iubit și încercat al națiunii noastre, tovarășul Nicolae Ceaușescu, față de ctitoriile mărețe ale acestor douăzeci de ani lumină și cutezanță revoluționară, spectacolul-manifest s-a constituit intr-un eveniment și argument, totodată, al climatului cultural actual, al potențialului artistic al Doljului contemporan, care, și în acest domeniu, a înflorit ca țara : demn și maiestuos.Hotărît lucru, prin grija statornică a partidului și statului nostru, prin tot ceea ce s-a înfăptuit sub impulsul determinant al orientărilor Congresului al IX-lea, Doljul se prezintă astăzi, în constelația județelor patriei, cu o industrie, agricultură, cultură, știință și artă dintre cele mai puternice. Pe plan artistic. Doljul a evoluat, cantitativ și calitativ, cu adevărat spectaculos, cu deosebire în marea competiție a talentelor care este Festivalul muncii și creației „Cintarea României", inițiat de Secretarul general al partidului. Un argument : dacă în ediția I a acestei ample competiții au participat pe scena de concurs 23 950 de interpreți, ce au obținut 30 de premii și mențiuni, dintre care 6 premii întîi, in penultima ediție numărul interpreți- lor — artiști amatori și profesioniști — a fost de aproape 80 000, iar arta lor a fost răsplătită cu 350 de premii și mențiuni, din care 120 premii întîi. La actuala ediție a Festivalului s-ău calificat în etapa finală nu mai puțin de 79 de formații artistice și 162 de creatori de literatură, artă plastică, artă fotografică și artă populară ; iar elevii-artiști amatori au obținut la ediția a V-a 121 de premii, din care 59 premii întîi. „Concomitent cu creșterea valorică a potențialului artistic, cu organizarea periodică a unor ample spectacole în așezămintele de cultură și îndeosebi pe marile platforme industriale, dedicate fruntașilor în producție, în județul Dolj au devenit de acum tradiționale o serie de manifestări cultural-artistice, ce se bucură de o largă audiență și mare rezonanță la publicul spectator, ne spunea tovarășa Victoria Bistricea- nu, secretar al comitetului județean de partid. Iată doar citeva dintre acestea : Festivalul și concursul interpreților cintecului popular romanesc Maria Tănase", ajuns la a IX-a ediție, concursul de poezie patriotică și revoluționară „tonurile., patriei", Festivalul jude-.

latorie este dovedit și de faptul că formația de teatru muncitoresc a întreprinderii „Electroputere", îndrumată de actorul Emil Boroghi- nă, montajul literar al comunei Bulzești, îndrumat de Nicolae Petre Vrînceanu de la Centrul județean de îndrumare a creației populare și mișcării artistice de masă, Corul bărbătesc al întreprinderii de tractoare și mașini agricole, dirijat de Nicolae Mareș, directorul Teatrului liric, ansamblul folcloric al U.J.C.M. îndrumat de Paula Dogăroiu, de la Centrul de creație, formațiile corale din comuna Dăbuleni, al sindicatului învățămînt și al unităților C.F.R. Craiova dirijate de Alexandru Racu, de la Filarmonica „Oltenia" ș.a. au fost premiate și laureate la toate edițiile anterioare, iar la actuala ediție, a V-a, a Festivalului „Cintarea României" au reprezentat județul Dolj la etapa republicană, unde s-au remarcat prin calitatea mesajului, nivelul înalt de interpretare și diversitatea tematică abordată.Prezenți la citeva dintre specta- colele-concurs, am constatat un alt, aspect, deloc neglijabil, ba chiar semnificativ pentru ceea ce se poate numi „fermentul" și forța stimulatoare a artei amatoare : participarea nemijlocită la actul de cultură, nu cu sfatul, cu indicațiile sau cu îndemnuri, ci cu fapta, cu sufletul, talentul și pasiunea cadrelor de conducere și a factorilor de răspundere de la nivelul localităților și instituțiilor, care sint adevărați animatori ai vieții artistice. Am ascultat, mai deunăzi, cu emoție și viu interes un recital de excepție al obiceiurilor vechi, „Cîte bordeie, atitea obiceie", interpretate de artiști-amatori din Bulzeștii Doljului, inspirate din volumele „La lilieci" de Marin Sorescu. Cine sint acești artiști-amatori ? Printre alții, Marin Birău, primarul comunei, Angela Predoi, secretar adjunct cu probleme de propagandă al comitetului comunal de partid, Păun-

Ivănescu, directorul școlii. Dumitru Ceaușu, președintele consiliului comunal al organizației pionierilor. Am văzut pe cei 18 țărani-artiști amatori din comuna Călărași, con- stituiți într-un virtuos grup vocal, laureat la toate edițiile „Cîntării României", ce a prezentat cu înalt profesionalism un repertoriu . din folclorul nou, contemporan, dar și din cel cules de pe plaiuri străbune, dovedind ' expresivitate și varietate melodică și a textului. Animatorul acestei formații este un activist de partid, Marin Băutoru, om al locului, ce poartă răspunderea activității de propagandă la nivelul comunei, care ne-a spus : „Atunci cînd vrei să faci cu adevărat activitate culturală găsești posibilități, cind nu — găsești justificări. Iată, acești înzestrați țărani-artiști amatori găsesc timp să facă repetiții după orele tirzii ale serii, atunci cînd se întorc de la muncile cimpului, și mai întotdeauna repetițiile grupului vocal, și ale celorlalte formații artistice de la nivelul comunei, se desfășoară cu sala căminului cultural aproape plină".Pilduitor este faptul că în multe localități și instituții din județul Dolj a inceput să dispară concepția in virtutea căreia actul de cultură trebuie să se manifeste de la „responsabili" in jos, ei avind sarcina să coordoneze, să dea indicații și să raporteze acțiunile sau,-in cel mai fericit caz, să se ocupe de mobilizarea oamenilor la asemenea manifestări. în corul mixt al căminului cultural din cea mai mare comună a țării, Dăbuleni, formație artistică ce a împlinit trei sferturi de veac și care este laureată la toate edițiile „Cîntării României", activează de mai bine de două decenii și Florea Morariu, secretar adjunct cu probleme de propagandă al comitetului comunal de partid, și Toma Staicu, vicepreședinte al consiliului popular comunal. I-am văzut și pe scena etapei republicane a Festivalului național „Cintarea României" și nimic nu mi s-a părut mai firesc și omenesc decit să-i văd și să-i ascult pe acești inimoși și pasionați artiști amatori și apreciați activiști, cintind alături de consătenii lor, țărani cooperatori, muncitori, intelectuali, tineri și mai vîrstnici, animați de același înălțător ideal al artei interpretative. Am fost prezenți in ultimul timp Ia numeroasele și diversele manifestări politico-ideologice și cultural-artistice ce se desfășoară in toate cele 5 orașe și 95 de co- murie doljene, in întreprinderi și instituții, in școli și lăcașe de cultură, și nimic nu mi s-a părut mai firesc, omenesc și necesar decit să-i văd, uniți in cuget și simțiri, pe mii și mii de artiști-amatori și profesioniști, oameni ai muncii din cele mai diverse categorii sociale, omagiind, cu întreaga vibrație a sufletului, „Epoca Ceaușescu" — epoca celor mai înfloritoare impli- .niri din istoria României.
Nicolae BABAlAUcorespondentul „Scînteii"

Învăfămîntul politico-ideologic
(Urmare din pag. I)din transporturi, telecomunicații, construcții, silvicultură, comerț, m- vățămint, cultură, știință, sănătate, administrația de stat, prestări de servicii vor funcționa cercuri politico-educative, ce vor cuprinde membrii de partid din unitățile respective. Activitatea cercurilor se va desfășura pe baza unei tematici unitare, eșalonată pe o perioadă de patru ani, realizindu-se anual zece reuniuni tematice, programate în ordinea indicată de tematica unitară. în vederea sporirii finalității lor. cercurile politico-educative vor asigura participarea membrilor acestora la acțiuni obștești cu caracter patriotic, vizite colective la expoziții, muzee și monumente istorice, la mari obiective înălțate în anii construcției socialiste, vizionarea de spectacole și filme cu conținut educativ, audierea unor expuneri și conferințe, acțiuni de cultivare și afirmare practică a spiritului de prietenie și Întrajutorare tovărășească in munca și viața de zi cu zi.Pentru o largă cuprindere a maselor in cadrul sistemului organizat de studiu vor funcționa, cu tematici a- decvate, cercuri politico-educative organizate pentru membrii de sindicat și ai organizațiilor democrației și unității socialiste din unitățile eco- nomico-sociale de stat, pentru membrii cooperatori și ai organizațiilor democrației socialiste din cooperativele agricole de producție, pentru membrii organizațiilor democrației și unității socialiste din cartiere și sate neîncadrați in unități socialiste.Pe lingă comitetele de partid județene, municipale și orășenești, din mari întreprinderi, ministere și alte instituții centrale, se organizează cursuri politico-ideologice pentru cadre din nomenclatorul organelor de partid respective, pentru cadre și activiști din diferitele domenii ale activității economico-sociale. Aceste cursuri au un număr de patru profiluri (fiecare cu durata a doi ani. realizindu-se 10 dezbateri anual).Toate acestea — ca și faptul că pentru pregătirea politică și ideologică a membrilor organelor de partid, a altor membri de partid funcționează in continuare Universitatea politică și de conducere, potrivit măsurilor aprobate de conducerea partidului privind îmbunătățirea activității acestora, că pentru membrii recent primiți in partid, pentru alți oameni ai muncii care se pregătesc să intre in rindu- rile partidului se constituie cercuri de studiu al Statutului partidului (cu durata de un an) — creează posibilitatea ca absolut toți oamenii muncii să studieze in mod organizat documentele partidului nostru, ridicin- du-și astfel necontenit nivelul pregătirii politico-ideologice.Așa cum se știe, existența unui cadru structural corespunzător reprezintă doar o condiție pentru realizarea unui studiu politico-ideologic eficient, cu autentică forță de influențare a conștiințelor. Hotăritor este ca virtuțile unui asemenea cadru să fie pe deplin valorificate prin grija deosebită pentru calitatea in- vățămintului politico-ideologic, pentru creșterea capacității sale formative, pentru sporirea contribuției sale la educarea în spirit revoluționar a cursanților, la formarea lor ca

făurari conștienți ai noii orinduiri. Aceasta insemnind, înainte de toate, preocupare deosebită pentru însușirea ideilor și tezelor de mare valoare principială și practică cuprinse in Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Congresul al XIII-lea, în celelalte expuneri și cu- vîntări ale secretarului general al partidului, în alte documente de partid și de stat. Pe această bază trebuie să se asigure cunoașterea multilaterală și profundă a țelurilor și principiilor politicii partidului, a viziunii sale asupra stadiului actual al edificării socialismului pe pămîn- tul patriei, asupra problemelor care frămîntă lumea contemporană, să-i convingă de justețea politicii partidului, să-i mobilizeze la înfăptuirea ei exemplară, spre binele întregului nostru popor și al fiecăruia dintre fiii săi. Activitățile din învățămîntul politico-ideologic trebuie, totodată, să asigure înțelegerea limpede a răspunderilor pe care le au colectivele muncitorești respective, fiecare dintre membrii lor, în înfăptuirea strategiei, de dezvoltare economico- socială a țării, a însemnătății realizării integrale a obiectivelor planului, a importanței muncii de înaltă calitate și productivitate, a valorificării cu indici superiori de randament a părții din avuția națională, încredințată colectivului fiecărei unități economice, a materiilor prime, a energiei și combustibililor. Eficiența studiului politico-ideologic trebuie să se materializeze in angajarea și mai hotărîtă a fiecărui om al muncii, in frunte cu comuniștii, în amplul efort constructiv al prezentului, în sporirea participării lor nemijlocite la soluționarea problemelor operei de construcție socialistă. Eficiența invățămintului politico- ideologic trebuie să se materializeze in puternice convingeri comuniste de muncă și viață, in atitudini sociale înaintate, in hotărirea de a-și așeza întreaga existență sub semnul înalt al principiilor și normelor eticii și echității socialiste, in atașament și mai trainic față de cauza partidului, față de idealurile socialismului, în combativitate sporită față de mentalitățile-înapoiate, față de înrâuririle ideologiei burgheze, a oricăror încercări de denigrare a realizărilor națiunii noastre socialiste.In lumina acestor exigențe, apare deosebit de limpede rolul esențial al propagandiștilor in asigurarea unui înalt conținut de idei, in creșterea eficienței formative a studiului politico-ideologic. Măsurile adoptate au în vedere, tocmai de aceea, îmbunătățirea sistemului de selecționare și pregătire a propagandiștilor. Această misiune trebuie să fie încredințată acelor membri de partid care in activitatea lor au probat o bună pregătire politică, ideologică și de cultură generală, o temeinică cunoaștere a politicii partidului, capacitatea de a o explica argumentat, convingător, atractiv ; acelor comuniști care în colectivele lor se bucură de înalt prestigiu moral, de autoritate. încredere și respect pentru ținuta lor etică, pentru spiritul militant și exigența partinică ce le guvernează munca și viața. Recrutarea unui bun corp de propagandiști reprezintă însă doar primul pas. care se cere dublat de o continuă perfecționare a pregătirii lor politice și metodice. In acest

sens, măsurile prevăd ca pentru pregătirea politico-ideologică și metodică a propagandiștilor de la cercurile politico-ideologice |să se constituie colective din rîndul propagandiștilor comitetelor județene, municipale și orășenești, care. în colaborare cu cabinetele pentru: activitatea ideologică și politico-educa- tivă. să asigure substanță bogată de idei, caracter metodic sistematic acestei pregătiri. în acest cadru se va verifica modul in care propagandiștii au aprofundat tema ce urmează a fi dezbătută în cercuri, șe vor clarifica aspecte de fond, se vor stabili ideile de bază și aspectele educative esențiale asupra cărora trebuie stăruit. Aceasta nu înseamnă nicidecum o dădăceală măruntă, ci realizarea unei pregătiri complexe, profunde, care să se răsfrîngă cu real folos asupra activităților di.n cercurile politico-educative. Totodată, s-a stabilit ca, la aceste pregătiri, secretari ai comitetelor municipale si orășenești de partid, membri ai’ birourilor comitetelor de partid să prezinte propagandiștilor principalele probleme și preocupări legate de îndeplinirea planului, de aplicarea hotărârilor de partid și a legilor statului. experiența înaintată a unităților fruntașe, asigurîndu-se astfel cunoașterea problemelor concrete, a nevoilor curente ale muncii de partid, spre a se orienta dezbaterile din cercuri in acest sens.Activitatea politico-ideologică pen tru cunoașterea politicii partidului, pentru insușirea și înfăptuirea ei reprezintă o latură esențială a conducerii de către partid a procesului de edificare a noii orinduiri. Tocmai de âceea. întreaga activitate din invă- tămintul politico-ideologic se va desfășura sub conducerea partidului, potrivit orientărilor și indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu. Astfel, comitetele de partid, birourile organizațiilor de bază trebuie să acorde întreaga atenție îndrumării și sprijinirii permanente și nemijlocite a întregii activități din cercuri și cursuri, antrenînd în acest sens toate cadrele. întregul activ. Propagandiști ai comitetelor județene, municipale și orășenești, alți activiști vor fi repartizați pe cercuri politico- educative, sprijinind concret, prin expuneri, consultații, răspunsuri la întrebări, desfășurarea dezbaterilor. Comitetele județene, municipale, o- rășenești și comunale vor îndruma și sprijini înființarea de noi puncte de documentare politico-ideologică. îmbunătățirea dotării și funcționării celor existente. Organele și organizațiile de partid trebuie să asigure un control mai stăruitor al invăță- mjntului politico-ideologic, luînd cu operativitate măsuri pentru creșterea spiritului de răspundere al propagandiștilor și cursanților față de pregătirea lor politico-ideologică.Sporirea calității și eficienței formative a invățămintului politico- ideologic se va materializa in creșterea contribuției sale la întărirea rolului conducător al organizațiilor de partid. Ia perfecționarea stilului si metodelor lor de muncă, la amplificarea capacității lor de a uni și mobiliza energiile fiecărui colectiv de oameni ai muncii, iar, prin aceasta. la potențarea mărețului efort creator al prezentului consacrat edificării unei Românii prospere, puternice. demne.
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Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaAm fost mișcat de mesajul pe care mi l-ați transmis cu ocazia celei de-a XXV-a aniversări a proclamării independenței Republicii Gaboneze.La rindul meu, vă adresez sincere mulțumiri, precum și urări de sănătate și fericire pentru Excelența Voastră, de prosperitate pentru poporul român.Doresc ca relațiile de prietenie și cooperare care există între țările noastre să se întărească mai mult spre binele popoarelor român și gabonez.Cu cea mai înaltă considerație,
EL HADJ OMAR. BONGO
Președintele Republicii Gaboneze

Cronica
„ZILELE FILMULUI DIN R. P. BULGARIA"Cinematograful „Studio" din Capitală programează incepind de marți „Zilele filmului bulgar", manifestare consacrată celei de-a 41-a aniversări 

a victoriei revoluției socialiste din Bulgaria.Filmul din spectacolul de gală — „Adolescenții revoluției" — direct legat, prin tema abordată, de desfășurarea evenimentului aniversat în țara vecină și prietenă, va fi urmat de alte două lung-metraje artistice.

La manifestare au participat reprezentanți ai Consiliului Culturii și Educației Socialiste, Ministerului Afacerilor Externe, Asociației cineaștilor, oameni de artă și cultură.Au fost prezenți Todor Stoicev, ambasadorul Bulgariei la București, șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră, membri ai corpului diplomatic. (Agerpres)

Cu ocazia celei de-a 40-a aniversări ■ a proclamării independenței. Ziua națională a Republicii Socialiste Vietnam, marți a avut loc în Capitală o manifestare culturală organizată de Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea, în cadrul căreia au fost prezentate impresii de călătorie din această țară, precum ș; un film documentar vietnamez.Au participat membri ai conducerii I.R.R.C.S., reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, un numeros public.Au fost prezenți Pham Duy Toan, ambasadorul Republicii Socialiste Vietnam la București, membri ai ambasadei.
★La sala Asociației artiștilor fotografi din Capitală a fost deschisă, marți, expoziția de fotografii „O- biecte de artă decorativă și design industrial" din Austria. Organizată sub egida Consiliului Culturii și E- ducației Socialiste, expoziția reunește imagini ale unor piese reprezentative aflate în colecția Muzeului de arte aplicate din Viena.La vernisaj au luat parte repre-

zileizentanți ai Consiliului Culturii și E- ducației Socialiste. Ministerului Afacerilor Externe, ai Uniunii artiștilor plastici, un numeros public.Au fost, de asemenea, prezenți însărcinatul cu afaceri ad-interim al Austriei la București, membri ai ambasadei, membri ai corpului diplomatic acreditați în țara noastră.
De la Ministerul SănătățiiIn întreaga țară se va desfășura, intre 5 și 10 septembrie, a doua campanie anuală de vaccinare antiru- jeolică. ce va cuprinde grupele de copii născuți între 30 aprilie și 1 decembrie 1984, și intre 1 septembrie și 1 decembrie 1983 (revaccinare). precum și pe toți cei rămași nevacci- nați în campaniile anterioare ce au avut loc in intervalul 1979—1984.Părinții avînd copii de vîrstele menționate sint invitați să prezinte copiii la dispensarele medicale din localitățile de domiciliu sau din localitățile în care se vor afla ocazional în perioada 5—10 septembrie a.c.(Agerpres)

ROMÂNIA-FILM prezintă: t V
la cinematograful „Studio” din Capitală 

„Zilele filmului din R. P. Bulgaria”

20,00 Telejurnal
20,20 Actualitatea în economie
20,35 Partid, popor — o singură voință 

(color). Emisiune de versuri
20,45 Cabinet de informare politico* 

ideologică. Consultații în sprijinul 
celor care studiază în cercurile 
politico-educative 0 Socialismul

— cea mai dreaptă $1 mai umană 
orînduire socială

21,05 Film serial (color). „Limita posi
bilului". Premieră pe tară. Ecra
nizare a romanului omonim al 
scriitorului Iosif Gherasimov. Cu : 
Vitali Solomin, A. Leontiev, 
I. Kuznețov, I. Brazgovka, I. Stu- 
pakov, V. Smirnițki, A. Mihailov, 
A. Nazarov. Regia : Pavel Kogan 
și Piotr Mostovoi. Episodul 5

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

INFORMAȚII SPORTIVE
UNIVERSIADA ’85 : O nouă medalie pentru sportivii români

După spectacolul de gală de marți, 3 septembrie, cu filmul ADOLES
CENȚII REVOLUȚIEI, azi, miercuri, 4 septembrie, se prezintă filmul 
LEBEDELE NEGRE, iar joi, 5 septembrie, filmul IAN BIBIAN. In ima
gine — o secvență din filmul „Lebedele negre*.

TOKIO 3 (Agerpres). — In penultima zi de întreceri ale Universiadei de vară de la Kobe, atleta română Cristina Cojocaru a ciști- gat medalia de argint în proba feminină de 800 m, clasindu-se pe locul Secund cu timpul de l’59”09/100.în finala probei feminine de 100 m garduri, Mihaela Pogăceanu s-a situat pe locul cinci, cu timpul de 13”07/100, iar la 110 m garduri, Liviu Giurgean a ocupat de asemenea locul cinci, cu 13”90/100.Prezent in semifinalele probei masculine de 800 m. Petru Drăgoes- cu a realizat timpul de l’47”68/100 și va evolua in finala programată astăzi.în calificările probei feminine de săritură in lungime, sportiva româncă Marieta lieu a îndeplinit baremul de 6,20 m, obținînd calificarea în finală.Iată ciștigătoril celorlalte finale disputate marți in concursul de atletism : 100 m garduri feminin : Ginka Zagorceva (Bulgaria) — 12”71/100 ; 110 m garduri masculin : Cletus
PEISAJ INEDIT ÎN „ȚARA MOȚILOR

(Urmare din pag. I)

ea infiltrează aici toamna, in frunzele fagilor și in paloarea ierbii : poate doar numele culmii Ruginiș. cu putină imaginație, să invoce cuprul. încolo, arama, așa cum o știm cu toții, nu există. Există minereul — care e cenușiu ; există diferite materii interme- iiare Ia statia de prelucrare — printre care. în- tr-o anume etapă, una despre care ai putea să crezi că este argint topit — și. in final, ceva despre care 
ai jura că este un beton foarte fin. turnat de cîteva minute. încă neasezat. Este concentratul de cupru care, în această ipostază, va pleca la Zlatna. Abia acolo, după alte operații, se va transforma în lingourile de culoarea știută.Cuprul înseamnă două vîrfuri de munte, la do>- trei kilometri unul de altul. Primul se cheamă Ru- ginis. al doilea Curmătura șt se află la trei sferturi de oră de mers pe jos de muntele-simbol al Tării Moților. Detunata. Pe al doilea a aterizat, în octombrie 1976. elicopterul pre- •' zidential. Acolo era atunci cota 1 256 ; astăzi, ea nu mai există : pentru că nu mai există nici culmea, nici pădurea, nici poienile 
de odinioară. Topograful 
Eugen Cornea Isi consultă hîrtiiile :—■ Curmătura avea 1 256 metri, astăzi are 1 225 ; Rugini ș 1 205. astăzi 1 165. Șaua dintre ele. care se afla la 1 155 metri, se situează la 1 060 metri.Aceste perechi de cote închid în ele istoria de ani și ani a exploatării Roșia Poieni. Despădurirea, con
struirea drumurilor, primele amenajări au durat nină în primăvara lui 1979 ; la 
26 martie s-a intîmnlat prima puscare în Curmătura. O climă istorică.— Pe scurt — ne rezumă inginerul Nicolae Bucu- 
resteanu, șeful secției „lucrări miniere la zi" — un ciclu tehnologic poate fi înfățișat așa : cam la 24 de ore are loc o „pușcare". adică o foreză dă o gaură de circa 15 metri cu un diametru de 30 de centimetri : lăcașul se umnie cu exploziv care este detonat. Mai departe...Mai departe... n-am asistat la o explozie, dar am văzut urmările ei. Din de- tunare în detunare — ca să

folosim un termen local — munții și-au schimbat forma, au căpătat trepte, înalte de zeci de metri fiecare. La început a fost deseo- pertarea, adică înlăturarea cu excavatoarele a unor milioane și milioane ’de tone de steril : apoi exploatarea prapriu-zisă — cea care ne oferă astăzi două imense amfiteatre, munți terasați. de fapt, cu zeci și zeci de metri mai mici decit atunci cînd. in urmă cu noua ani, un elicopter care anunța noii zori ai acestor locuri a a- terizat intr-o poiană care astăzi nu mai există decit in amintire.Așa se preface spațiul mioritic în această parte a Apusenilor. Acest peisaj, mult modificat si el. dar oricum cu orizontale și verticale, cu unghiuri drepte nu cu plaiuri. ace»t peisaj va intra în mileniul trei. Spațiul mioritic va continua să trăiască Insă acolo, în locul unde s-a întemeiat de mii de ani. in sufletele oamenilor.
CAMIOANE de 55 și da 110 tone urcă și coboară, transportă minereul la con- casor. Un camion de 110 tone eiste o casă. dacă vreți, o casă galbenă, cu etaj, in bena căreia ar putea să locuiască liniștită o familie. Roțile celui de 55 de tone sint aproape cit un om. Conducătorii unor a- semenea uzine de transportat sint priviți eu respect. Dar chiar și ei au fost în- frinți o dată, astă iarnă, cind n-au putut lucra două zile : viscol, ger și un șofer pe care l-a luat vintul. Să mai adăugăm ceva ?Din cupa excavatorului în bena autocamionului, iar de aici intre fălcile conea- sorului de la Fintinele, minereul va parcurge apoi un drum printr-un tunel lung de citi va kilometri la Uzina de preparare de la Dealul Piciorului. îi lăsăm la locul lor pe buldozeriștii Stefan Morar și Teodor Ol- teanu. pe forezistul Dumitru Vădan, pe maistrul miner Constantin Buruian, ne ceilalți eroi anonimi ai înfruntării cu muntele și. urmînd drumul minereului de cupru, ajungem la „preparare". Ne însoțește un bărbat masiv, blond, ca mai toți pe aici, maistrul 

Gheorghe Sicoe. („Apăi. pe la pol așa e — zice cind îl întreb dacă e rudă cu secretarul de partid. Care nu e Sicoe e Chira

și dacă nu e Chira e Man..."). A lucrat în subteran din ’70 pină în ’79. ia Baia de Arieș, iar din ’80 este aici.— După cum se vede, zice. uzina și șantierul sint gemene. Construim si producem.— Ce se lntîmplă aici, de fapt ?— Sintem în hala unde se vor afla în final patru mori autogene.O privim pe prima : o tobă imensă, care n-a putut fi transportată aici de la I.M.G.B. altfel decit de- montindu-se liniile electrice si podurile pe unde a trecut ea.— E un cintec moțesc care zice așa : „Cind s-o-mpărțit norocu’ / Io om fo’ dus la lucru...". Cam așa e și cu arama, cind s-o-mpărțit ea. noi, moții, om fo’ duși și ne-a căzut un minereu sărac. Dar așa se-nvirte roata lumii, că minereul sărac e tare bogat dacă-1 gospodărești cu pricepere. Aici începe prepararea propriu-zisă.Ca să avem dimensiunea exactă a primei linii de aici, este de ajuns dacă a- rătăm că ea consumă 4 Megawați. Linia a doua este de montaj ; pentru a treia se toarnă fundațiile, la a patra se sapă de abia gropile de temelie. In final. se vor prelucra 7 500 de tone de minereu pe zi.Florin Rișteiu. șeful echipei de lăcătuși mecanici, e supărat. Din nou are o staționare. Utilajul a început să funcționeze in martie, dar „rodajul" dă mare bătaie de cap. Evident, nu doar lui ; mai tot combinatul are Ia inimă in primul rînd morile.Trecem prin alt sector, unde mari cazane (cum să le numim altfel '! Li se spune „celule") amestecă la nesfîrsit o supă argintie, spuma de concentrat. Aoum cuprul e argintiu. Se decantează, se filtrează, se extrage lichidul (să amintim și acest lucru : Ariesul e urcat pînă aici si dus la muncă !) și în cele din urmă avem ..betonul" acela despre care am vorbit, ia- tă-1 : a răsărit brusc soarele și el sclipește orbitor, ne ia ochii.
OAMENII... Iată prima 

și ultima realitate aici, la Roșia Poieni. Mineri, constructori. foreziști. conducători auto, mecanici, lăcătuși. chimiști. constructori — nomenclatorul de profesii este extrem de larg.

I-am văzut tn zile frumoase de august. Ne șpune directorul lor. inginerul Cor
nel Nicoară. un bărbat in puterea virstei, „centrala energetică a combinatului nostru", cum l-a caracterizat unul dintre colaboratorii săi :— Acum e bine. La noi. vara tine două săptămini. se zice. Acum e drum asfaltat. cerul e senin, zarea limpede. Dar de obicei cind nu plouă e lapovită. cind nu e lapoviță ninge, drumurile se înfundă, urlă crivățul. Și oamenii muncesc, nu se pling, își fac datoria. Asta este averea noastră cea mai mare, oamenii. își fac datoria cu devotament, cu competentă. cu dirzenle. Intr-un fel. Combinatul Roșia Poieni este un poligon de încercare a caracterelor, a voinței. a bărbăției. Am luat-o de la iarba verde, acum fondurile fixe au atins cîteva miliarde. Cuprul de Roșia Poieni este o realitate și in această realitate se cuprind munca, ingeniozitatea, încordarea a mii și mii de oameni. Combinatul nu înseamnă doar exploatare si preparare : el mai inseamnă si calificare a sute de oameni in cele mai diferite profesii : înseamnă un grup școlar cu liceu, școală profesionala, școală de maiștri ; înseamnă blocuri de locuințe, cantine. grădiniță, magazine de incintă ; înseamnă viata de partid, invătămînt politico-ideologic ; inseamnă creștere, dezvoltare ne toate planurile. Majoritatea utilajelor sint unicate : nu e greu de dedus, in aceste condiții, că si oamenii sînt pregătiți pentru performante. Omul poate orice, totul este să-i dai credit ; pune-1 la treabă si dacă-i tremură genunchii, ajută-'. Cum se zice, dacă vrei să Înoate. aruncă-I în bazin . dar ai grilă înainte să țmioli bazinul cu apă...Oamenii... Ne desoărtlm cu greu de minunății oameni ai aurului arămiu. Ne despărțim cu greu de spațiul mioritic, cel care va intra în mileniul trei cu alte unghiuri care îl transformă, îl înnobilează. Poate că acum, cînd apar aceste rinduri, sus, pe Ruginis, e soare și e frumos ; dar. poate. cade lapovița si urlă vîntul. Oricum, o certitudine există : că minunății oameni de la Roșia Poieni ișl fac datoria.

Clark (S.U.A.) — 13”57/100 ; 3 000 m feminin : Cathy Branta (S.U.A.) — 9’02”75/100 ; săritură în înălțime feminin : Silvia Costa (Cuba) — 2.01 m (nou record al Jocurilor).Competiția de scrimă s-a încheiat cu proba de spadă pe echipe, în cadrul căreia echipa României s-a situat pe locul cinci, după ce a învins, în turneul pentru locurile 5—8, formațiile Coreei de Sud, cu 8—3, și S.U.A., cu 7-6.Astăzi, pe „Athletics Stadium", se vor desfășura ultimele finale ale concursului de atletism, după care va avea loc festivitatea de închidere a Universiadei.
BOX : Campionatele mondiale 

de tineretCei 198 boxeri din 29 de țări au susținut sau vor susține un total de 186 meciuri pină vor fi cunoscuți cei 12 campioni mondiali de tineret. Ne aflăm acum aproximativ la jumătatea drumului pînă la medaliile de aur și trebuie să spunem că tinerii noștri pugiliști s-au comportat bine în marea majoritate a cazurilor, în- trecind adversari deosebit de valoroși — cubanezi, nord-americani, coreeni șl din alte părți ale lumii cu renume in box. Ieri, în prima gală a zilei,, boxerii români au avut din nou in față adversari foarte puternici. Mal întîi. favoritul galeriei bucureștene. Daniel Dumitrescu (categoria 54 kg), elev al Iui Ion Mo- nea, de la clubul „Dinamo", a învins, după trei runduri de mare tensiune și spectacol, pe Hae Myung Chung (Coreea de Sud), în prima repriză adversarul românului fiind pus în situația de K.D. Decizia unanimă a juriului. 5—0 pentru Daniel, a fost îndelung aplaudată de public. în partida următoare, Dumitrescu il va întîlni pe Steve Young (S.U.A.). Cea de-a 9-a victorie consecutivă românească a fost dobîndită într-o manieră categorică de boxerul Ion Pal (categoria 63,5 kg), elev al antrenorului Relu Auras de la S.C. Bacău, împotriva pugilistului turc Aii Citak. pe care l-a învins prin abandon chiar'în rundul I. Din păcate, la categoria grea. Ilie Corbii, un tînăr aproape total lipsit de experiență competițională) a cedat înainte dc ■ limită în fața favoritului categoriei, Felix Savon (Cuba).In reuniunea de aseară, seria victoriilor noastre a fost reluată de unul dintre cei mai talentați pugiliști din tînăra generație, Daniel Măeran, elev al antrenorului Ar- meneanu de la Metalul Bistrița. A fost un meci entuziasmant și o victorie cu 5 la 0 in fata puternicului cubanez Rafael Perez pe care Daniel il mai Învinsese in acest an la turneul de la Schwerin. In partida următoare, Măeran îl va întîlni pe Kibar Tata (Turcia). Tot cu o victorie a debutat și Ștefan Drișcu, la categoria semimijlocie. boxerul nostru încheind rapid disputa cu turcul Aidin Kadîr, încă din primul rund, cînd. In urma unui puternic upercut Kadîr a fost declarat învins prin KO. La semigrea, sportivul român Vasile Damian l-a învins la puncte pe cubanezul Jorge Camejo.Astăzi, de la orele 14,00 și, respectiv. 18,00 sînt programate alte două gale preliminare.
CICLISM : „Turul României”Etapa ® 3-a a Turului ciclist al României, desfășurată pe traseul Alba lulia—Cimpia Turzii—Tg. Mureș (143 km), a fost cîștigată Ia sprint de Cristian Neagoe (România), înregistrat în 3h 40’ 58”. Lider al clasamentului general se menține Mircea Romașcanu (România). Astăzi se dispută etapa a 4-a : Sovata— Gheorgheni — Bicaz — Piatra Neamț (144 km).
FOTBAL. Federația engleză de fotbal a alcătuit un prim lot de 24 de jucători in vederea meciului pe care selecționata Angliei il va susține la 11 septembrie, la Londra, cu echipa României, în cadrul preliminariilor campionatului mondial (grupa a 3-a europeană).Din lot fac parte Shilton, Bailey, Woods, Anderson, Stevens, Sansom, Fenwick, Watson, Wright. Martin, Butcher, Robson, Reid, Bracewell, Steven, Hoddle, Wilkins, Waddle, Barnes. Dixon, Hateley. Lineker, Francis și Woodcock.

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică) : Comedie de modă veche — 
19,30.
© Filarmonica „George En eseu14 
(15 68 75, sala studio) : „Panoramic 
XX“. Trio „CONTRASTE1* : Dana Pe
trescu — vioară, Sorin Petrescu — 
pian, Emil Șein — clarinet, basclari- 
net — 17,30.
0 Teatrul Giuleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Anonimul venețian — 19.

0 Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Avea două pistoale cu ochi albi $1 
negri — 19.
O Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(15 56 78, grădina Boema) : Boema, 
bucuria mea ! — 19,30; (grădina Că
răbuș) : Melodii, melodii — 19,30.

cinema
@ Cu mîinile curate î FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20.

9 Lebedele negre („Zilele filmului 
bulgar44): STUDIO (59 53 15) — 9.30; 
11.30; 13.30; 15.30; 17.30; 19.30.
0 Program de desene animate — fi; 
10.30; 12: 14: 16, imposibila iubire — 
18,30 : DOINA (16 35 38).
© Declarație de dragoste i TIMPURI 
NOI (15 61 10) — 9: 11: 13.15: 15.30; 
17.45; 20. VIITORUL (10 67 40) — 15; 
17; 19.
• Pas în doi : GIULEȘTI (17 55 46) 
— 9; 11.15; 13.30: 15.45; 18; 20. AURO
RA (35 04 66) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
• Ciuleandra î COSMOS (27 54 95) — 
10,15; 12.30: 14,45; 17: 19.15.
• Joc Limonada — 14.30; Gară pentru

doi — 16,30; 19,30 : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13).
• Un comisar acuză : COTROCENI 
(49 48 48) — 15; 17; 19.
© Ziua : PACEA (60 30 85) — 15; 
17,15; 19,30,
• Masca de argint : POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17,15; 19.30.
• Cireșarii : PROGRESUL (23 94 10) 
— 15; 17; 19.
0 Lovitură fulgerătoare : LUMINA 
(14 74 16) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Ostatecul: FEROVIAR (50 51 40) — 
9; 11; 13; 15; 17; 19.
0 Adio vise aîe tinereții : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 14,30; 16,30; 18,30.
• Legenda dragoste! : VOLGA

Deschiderea lucrărilor Conferinței 
mondiale a comitetelor naționale 
pentru A. I.T.: „Tineretul anului 

2000-Participare, Dezvoltare, Pace"

La București au început, marți, lucrările Conferinței mondiale a comitetelor naționale pentru A.I.T. cu tema : „Tineretul anului 2000 — Participare, Dezvoltare, Pace", importantă manifestare înscrisă in contextul marcării, la diferite niveluri, a Anului Internațional al Tineretului.Conferința, care se desfășoară în perioada 3—6 septembrie și la care participă reprezentanți ai comitetelor naționale pentru A.I.T.. precum și din partea O.N.U.. a unor instituții și agenții specializate din sistemul Națiunilor Unite. prilejuiește efectuarea- unui larg schimb de opinii, informații și experiență privind rezultatele obținute in înfăptuirea programelor de marcare a Anului International al Tineretului, analiza căilor și mijloacelor menite a asigura o participare sporită a tinerei generații la promovarea dezvoltării, la edificarea unei lumi a păcii, înțelegerii și colaborării, mai bună și mai dreaptă pe planeta noastră.Tn cadrul ședinței de deschidere s-a dat citire Mesajului tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Republicii Socialiste România, adresat conferinței, care a fost primit cu deosebit interes de participant!. Mesajul a fost prezentat de tovarășul Petru Enache, vicepreședinte al Consiliului de Stat.în continuare, S. U. Yolah, secretar general adjunct al O.N.U., a prezentat Mesajul adresat participanți- lor de către Javier Perez de Cuellar, secretar general al Organizației Națiunilor Unite.Luînd cuvîntul-; tovarășul Nicu Ceaușescu, prim-secretar al C.C. al U.T.C., ministru pentru problemele tineretului, a spus : „Cînd Națiunile Unite au proclamat, în 1979, Anul Internațional al Tineretului sub deviza „Participare, Dezvoltare, Pace", comunitatea internațională în ansamblul său — guverne, alți factori de decizie politică la diferite niveluri, organisme specializate din sistemul O.N.U., organizații neguvernamentale de tineret — înfăptuia un legitim act de responsabilitate față de prezentul și, deopotrivă, de destinele tinerei generații.Desemnarea unui An Internațional al Tineretului dădea astfel expresia clară contribuției active și rolului incontestabil al generației care va trăi și se va afirma in viitor, atit sub aspect demografic, cit și din punct de vedere al acțiunii practice nemijlocite.Se cuvine a fi relevat faptul că noțiunile fundamentale ale devizei sub auspiciile căreia a fost pregătit și este, in prezent, marcat, cu succes, Anul Internațional al Tineretului — „Participare, Dezvoltare, Pace" — pun în lumină, cu întreaga claritate, tocmai acest statut activ al tinerei generații în societatea contemporană și în perspectiva evoluției acesteia.Avînd în vedere că tineretul constituie și va fi întotdeauna un subiect activ al istoriei, este pe deplin firesc ca generația tinără să dorească să-și spună cuvîntul și să se implice activ și responsabil în ansamblul eforturilor popoarelor de modelare a viitorului omenirii, ca si a propriului viitor. O asemenea cerință este cu atit mai stringentă cu cit, după cum este cunoscut, tineretul da azi pășește în viață intr-o epocă extrem de complexă, în care este pus sub semnul întrebării Însuși dreptul său fundamental — dreptul la viată, la existență pașnică.Problema fundamentală a zilelor noastre este aceea a înlăturării pericolului unei conflagrații mondiale nucleare care amenință cu distrugerea întreaga civilizație umană. Cursa inarmărilor a înregistrat proporții fără precedent, atit in privința volumului cheltuielilor militare, cit și prin puterea de distrugere a armelor produse. Totodată, efectele negative ale crizei economice mondiale lovesc practic toate economiile naționale, și in primul

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pfentru 
intervalul i septembrie, ora 20 — 2 sep
tembrie, ora 20. In tară : Vreme in 
curs de răcire începînd din nordul 
tării. Cerul va fi temporar noros. Vor

(79 71 26) — 9; 12; 16; 19, ARTA
(213186) — fi; 12; 16; 19, la grădină
— 20,30.
@ Aii Baba și cei 40 de hoți : DACIA 
(50 35 94) — 9; 12; 16; 19.
O Șansa : FLOREASCA (33 29 71) — 
9; 11; 13; 15,30; 17.45; 20.
0 Undeva, cindva : SCALA (11 03 72)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45;.18; 20,15.
0 Toată lumea este a mea : SALA 
MICA A PALATULUI — 17; 19.45,
GRIVITA (17 08 58) — 9; 12; 16; 19.
0 Marea cursă î LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9: 12; 15.30; 18,30.
0 Camera în formă de L î CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19,15, 
la grădină — 20,30.

Mesaj adresat Conferinței de secretarul 
general al Organizației Națiunilor Unite

Doresc să transmit salutul meu 
călduros participanților la Confe
rința mondială a comitetelor na
ționale pentru Anul Internațional 
al Tineretului. O.N.U. a proclamat 
anul 1985 Anul Internațional al 
Tineretului sub deviza : Participa
re, Dezvoltare, Pace. Este semni
ficativ faptul că acest an, ales să 
concentreze atenția lumii asupra 
speranțelor $i nevoilor tineretului, 
marchează de asemenea cea de-a 
40-a aniversare a creării Organiza
ției Națiunilor Unite. Cele două 
evenimente constituie o ocazie deo
sebit de valoroasă in vederea unei 
angajări mai ferme a comunității 
internaționale nu numai față de 
soluționarea problemelor cu care 
se confruntă tineretul, dar si față 
de mobilizarea tineretului pentru 
realizarea idealurilor O.N.U.

Am reafirmat adesea că tinere
tul constituie o forță mondială de 
primă importantă si că este esen
țială implicarea deplină a lui in 
procesul de dezvoltare. Pentru a 
asigura această participare sint ne
cesare măsuri, la toate nivelurile, 
menite să sporească posibilitățile 
tineretului de a contribui si a 
participa la realizarea aspirațiilor 
societăților in care trăiește.

Activitățile cele mai importante 
ale Anului Internațional al Tine
retului s-au desfășurat ■ la nivel 
național. Acțiunile la acest nivel 
au fost deosebit de încurajatoare, 
fiind create comitete naționale in 
158 de țări. Aceste comitete au fost 
implicate in mod activ in evalua
rea situației tineretului și în 
elaborarea politicilor și strategiilor 
pentru tineret vizind mobilizarea 
acestuia la dezvoltare și realizarea 
păcii.

Această Conferință mondială a 
comitetelor naționale pentru Anul 
Internațional al Tineretului con
stituie o posibilitate unică pentru 
un schimb de experiențe și strate
gii naționale. Este cit se poate de 
oportun că o asemenea reuniune 
crucială este organizată in Romă-: 
nia, tară a cărei angajare puter
nică față de problemele tineretului 
a fost esențială in proclamarea și 
succesul Anului Internațional al 
Tineretului. Îmi exprim convin
gerea că dezbaterile vor constitui o 
contribuție deosebit de valoroasă 
pentru evaluarea, in cadrul viitoa
rei Conferințe O.N.U. privind Anul 
Internațional al Tineretului, a re
zultatelor Anului și pentru identi
ficarea măsurilor, pe termen lung 
în acest domeniu..

rfnd pe cele ale țărilor In curs de dezvoltare. Situații de tensiune și conflicte grave persistă în diferite zone ale lumii, determinînd mari pierderi de bunuri și vieți omenești. După cum este cunoscut, tinerii din numeroase țări ale lumii se confruntă cu fenomene precum șomajul, analfabetismul, subnutriția, stări de violență, marginalitate, poluare morală, alte probleme grave de ordin economic, social, cultural.Arătînd că tineretul din țara noastră s-a implicat cu spirit de inițiativă și Înaltă responsabilitate în procesul de pregătire a Anului Internațional al Tineretului, în promovarea obiectivelor sale — „Participare, Dezvoltare, Pace" — vorbitorul a relevat că tînăra generație a României, beneficiind de o concepție novatoare, originală, privind rolul și locul său în societate, de preocupare și grijă permanente din partea statului față de condițiile de pregătire, formare multilaterală, muncă și viață, participă activ, împreună cu întregul popor, sub conducerea partidului, la înfăptuirea programelor de dezvoltare econo- mico-socială a patriei, asociindu-se acțiunilor întregului popor consacrate făuririi unui viitor de pace, securitate, înțelegere și cooperare între națiuni.Evidențiind faptul că, sub egida Comitetului Național Român pentru Anul Internațional al Tineretului, au fost inițiate, atit la nivel național, cit și internațional, numeroase acțiuni consacrate problematicii A.I.T., in seria cărora se înscrie și actuala conferință de la București, vorbitorul a subliniat că abordarea, cu realism și simț de răspundere, a problemelor complexe cu care se confruntă tînăra generație în diferite țări și la nivel mondial a determinat elaborarea — acolo unde a fost necesar — a unor politici și programe in domeniul tineretului, menite să asigure promovarea și exercitarea nestingherită a drepturilor fundamentale ale tinerilor la educație, la muncă, lâ cultură și informație, la decizie etc.In încheiere s-a arătat că Anul Internațional al Tineretului trebuie să depășească rigorile calendaristice,

tocmai pentru faptul că este consacrat tinerei generații, care va trăi și se va afirma necontenit. Iată de ce apare ca esențială angajarea — în climatul de emulație politică generat de A.I.T. — a întregii comunități internaționale în elaborarea unor strategii pe termen lung în domeniul tineretului, cu atît mai mult cu cit, oricît de bine și de eficient ar fi marcat A.I.T., acesta nu poate soluționa integral și definitiv problemele complexe de ordin economic, politic, social, cultural care privesc tînăra generație.Din această perspectivă, „Liniile directoare pentru programe de viitor în domeniul tineretului și urmărirea punerii lor în aplicare", care urmează a fi examinate și adoptate în cadrul apropiatei Conferințe mondiale a Națiunilor Unite pentru A.I.T., sînt de natură să asigure continuitatea preocupărilor puternic stimulate prin procesul de pregătire și marcare a Anului Internațional al Tineretului.Stă în puterea factorilor de decizie politică la nivel local, național, regional și internațional să gindeas- că și să acționeze, în termeni programatici, pentru viitorul tineretului și, in același timp, pentru tineretul viitorului".A luat, de asemenea, cuvîntul M. Sharif, secretarul executiv al O.N.U. pentru A.I.T., care s-a referit la acțiunile initiate de comitetele naționale în cadrul Anului Internațional al Tineretului, evidențiind contribuția majoră adusă de Comitetul Național Român la marcarea A.I.T., la promovarea nobilelor obiective înscrise sub deviza „Participare, Dezvoltare, Pace". ,Participanții au ales ca președinte al conferinței pe tovarășul Nicu Ceaușescu, președintele Comitetului Național Român pentru Anul Internațional al Tineretului, președintele Comitetului Consultativ al O.N.U. pentru A.I.T.Ca vicepreședinți au fost aleși reprezentanții Irakului, Algeriei, Olandei, Indoneziei și Cubei.După ședința de deschidere au început dezbaterile pe marginea problemelor ce fac obiectul conferinței.
cădea ploi mal ales sub formă de 
averse însoțite de descărcări electrice 
șl. Izolat, de grindină, mai frecvente 
în nordul, centrul și estul țării. Izolat, 
cantitățile de apă pot depăși 20 litri 
pe metrul pătrat în 24 de ore. Vint 
moderat, cu unele intensificări îndeo
sebi în est șl Ia munte din nord-vest. 
Temperatura minimă va fi cuprinsă 
între 8 și 18 grade, cea maximă între 
18 și 28 de grade, mai ridicată în pri
ma zi în sud-estul țării. Dimineață, pe

alocuri, se va semnala ceață. în Bucu
rești : Vreme caldă la început, apoi 
în răcire. Cer temporar noros. Vor 
cădea ploi sub formă de averse, în? 
soțite de descărcări electrice, . mai ales 
în a doua parte a intervalului. Vîntul 
va prezenta unele Intensificări din sec
torul nord-vestic. Temperatura minimă 
va fi cuprinsă intre 15 și 17 grade, cea 
maximă între 24 șl 28 de grade, mai 
ridicată în prima zî.

0 Hangar 18 : BUCUREȘTI (15 61 54)
— 9; 11; 13; 15,15; 17,30; 19,45, GLO
RIA (47 46 75) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20, FLAMURA (85 77 12) — 10;
12.30; 14,30; 17; 19,30.
0 Bunul meu vecin Sam : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20, 
FAVORIT (45 31 70) — 9; 12; 16; 19, 
EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 11,45;
14,30; 17,15; 20, MELODIA (11 13 49)
— 9; 12; 16; 19.
0 Yankeii î VICTORIA (16 28 79) — 
9,30; 12,30; 16; 19.
0 Nocturna Barrandov : UNION 
(13 49 04) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
0 Căpitanul răzbunării : LIRA
(317171) — 15,30; 17,30; 19,30, la gră

dină — 20,30, MUNCA (21 50 97) — 15; 
17; 19.
© Afacerea Pigot : FERENTARI 
(80 49 85) — 9; 11; 13.
0 Cursa infernală : FERENTARI — 
15; 17; 19, GRADINA 23 AUGUST 
(11 13 49) — 20,30.
@ .Atenție la „Pană de vultur** : 
MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19.
© Superman : FLACARA (20 33 40) — 
9; 12; 16; 19. GRADINA LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 20.
© Cîinele electronic : GRADINA 
GLORIA (47 46 75) — 20.30.
0 Așa bunic, așa nepot : GRADINA 
PARC HOTEL — 20,30.



In favoarea unui dialog constructiv, 
a normalizării relațiilor internaționale 

Primirea de către Mihail Gorbaciov a delegației de senatori 
americani

DÎNȚĂRILE SOCIALISTE |

MOSCOVA 3 (Agerpres). — Mihail Gorbaciov, secretar general al C.C. al. P.C.U.S., membru al Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., a pri- mîț marți la Kremlin o delegație de senatori americani aflati in vizită în U.R.S.S. la invitația grupului parlamentez sovietic.în cursul întrevederii, anunță a- gențîa T.A.S.S., Mihail Gorbaciov s-a referit la actualul stadiu al relațiilor sovieto-americane și la situația internațională, în general.Uniunea Sovietică, a spus el, se pronunță, în mod sincer, pentru readucerea relațiilor sovieto-americane pe făgașul unei colaborări normale,
Adunarea populară de la Potsdam
cu prilejul celei de-a 90-aBERLIN 3 (Agerpres) — Cu prilejul, celei de-a 40-a aniversări a reformei agrare în R.D.G., la Potsdam a avut loc o adunare populară la care au participat peste 130 000 de persoane. în cuvîntarea rostită cu acest prilej, Erich Honecker, secretar general al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R.D.G., a arătat că evenimentul, înfăptuit in urmă cu patru decenii sub conducerea partidului clasei muncitoare, a deschis cale® pe care R.D.G. o continuă și acum, edificlnd societatea socialistă dezvoltată atit la orașe cit și la sate, și acționînd pentru binele poporului, pentru o viață în condiții de pace și libertate. „în prezent — a arătat vorbitorul — este mai clar ca niciodată că reforma agrară democratică a deschis un capitol de pro-

Apel la unirea tuturor forțelor 
care luptă pentru dezarmare și pace

O declarație comună a P.C.U.S. și P.C. FrancezMOSCOVA 3 (Agerpres). — P.C.UjS. și P.C. Francez se pronunță și acționează în direcția interzicerii militarizării Cosmosului, pentru înghețarea imediată a amplasă
rii de rachete atît în Vest, cit șl în Est, pentru un dialog constructiv în direcția reducerii înarmărilor pină la cel mai scăzut nivel posibil, pentru- desfășurarea cu succes a oricăror tratative și inițiative îndreptate spre- destindere, pentru reglementarea pașnică, pe calea tratativelor, a tuturor conflictelor, se spune în
Proteste în R.F.G. împotriva amplasării 

de rachete nucleareBONN $ (Agerpres). — O nouă acțiune în sprijinul salvgardării păcii, împotriva amplasării rachetelor nucleare -CU rază medie de acțiu
ne pe teritoriul Republicii Federale Germania, precurn și pentțu.rețrage- rsa tuturor acestor" arme de distrugere în masă din Europa a fost organizată de partizanii vest-germani ai păcii în fața bazei militare ame
PERU

Măsuri de protejareLIMA 3 (Agerpres). — După hotărîrea anunțată de președintele peruan Alan Garcia Perez de a anula contractele semnate de precedentul guvern cu trei companii petroliere străine, întreprinderea de stat „Petroperu" a instituit un control strict asupra activității in țară a acestor companii. Motivîndu-și hotărîrea, președintele peruan a ■subliniat că aceste companii străine, în majoritate nord-americane, se bucurau de facilități în prospectarea

înlăturarea poverii datoriei externe 
a țărilor in curs de dezvoltare 

- imperativ al progresului generalInstabilitate® financiară șl monetară ce caracterizează economia mondială de peste un deceniu a devenit una dintre problemele cela mai • preocupante pe plan internațional, datorită efectelor deosebit de nocive .asupra diferitelor economii naționale și a relațiilor economica dintre .state. Economia mondială — arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu — este profund perturbată de criza monetară și financiară, care a afectai destul de serios țările în curg de dezvoltare, avind, de altfel, repercusiuni negative asupra tuturor statelor, a ansamblului schimburilor șî relațiilor de colaborare internațională.CÎND SĂRACII... FINANȚEAZĂ PE BOGAȚI. Consecințele extrem de contradictorii ale politicilor mo- neteriste promovate în S.U.A. șl în alte țări capitaliste dezvoltate, ale flotării generalizate a monedelor, ale 
ratelor înalte ale doblnzilor, precum șt instabilității altor mecanisme financiare șl monetare internaționale au ' devenit deosebit de dăunătoara pentru unele economii naționale, în special pentru cele ale țărilor în curs de dezvoltare. Așa cum rezultă și din ultimul raport anual al Băncii Mondiale, un număr însemnat de țări'în curs de dezvoltare debitoare se văd în situația de a nu putea a- chîta ratele scadente, serviciul datoriei externe.Deși în ultimul timp, mai ales în 1984, creșterea economică a fost relansată în diferite țări ale lumii, dezechilibrele și contradicțiile financiare și monetare au persistat., pu- nînd in pericol tendința — și așa fragilă — de revitalizare a economiei mondiale.O problemă care, departe de a se ameliora, capătă accente tot mai dramatice este cea a penuriei de recurse pentru finanțarea creșterii e- eonomice, sau criza de lichidități in

concrete și reciproc avantajoase pentru ca între țările noastre să înceapă un dialog constructiv, să se instaureze chiar șl un minimum de încredere și respect al intereselor legitime reciproce.Referindu-se la convenita întîlni- re sovieto-americană la nivel înalt. Mihail Gorbaciov a subliniat că partea sovietică se va prezenta la a- ceastă întilnire cu o bunăvoință sinceră, cu dorința de a face tot ceea ce este posibil pentru întărirea păcii. Trebuie, a spus el, ca întâlnirea să corespundă nu numai cerințelor popoarelor noastre, dar și celor ale popoarelor întregii lumi.
aniversări a reformei agrarefunde transformări fără de care istoria R.D.G. și evoluția ei încununată de succes nu ar fi fost de conceput". Vorbitorul a relevat că edificarea relațiilor de producție socialiste în mediul rural, apariția și evoluția bună a cooperativelor agricole de producție se înscriu printre cele mai importante realizări ale republicii.Referindu-se la situația internațională, Erich Honecker a apreciat că, în prezent, nu există, sarcină mai importantă decît unirea tuturor forțelor pe plan mondial pentru a feri omenirea de un război nuclear, fiind necesare acțiuni care să conducă la însănătoșirea situației mondiale, la stoparea cursei înarmărilor pe pămint și împiedicarea militarizării spațiului cosmic.

declarația comună dată publicității la Moscova și citată de agențiaT.A.S.S.. la încheierea, convorbirilor dintre Mihail Gorbaciov, secretar general al C.C. al P.C.U.S., și Georges Marchais, secretar general al P.C.F. Cele două partide, relevă declarația, iși afirmă dorința de a se obține unirea Celor mai diferite forțe care se pronunță pentru pace și dezarmare, a tuturor acelora care, indiferent de convingerile lor filozofice și religioase, nu doresc războiul pe Pămînt și în Cosmos.
ricane de la Mutlangen, unde se află rachete „Pershing-2“.Poliția, care a intervenit pentru dispersarea manifestanțiior, a operat arestări.în această zojjâ, scrie agenția Associated Press;'' Se" organizează' frecvent demonstrații pașnice de protest îtnpqtriva prezenței rachetelor cu rază medie de acțiune pe teritoriul vest-german.

a resurselor naționaleși extracția de petrol din platoul continental și din zona Amazonului și iși exercitau activitatea în dauna intereselor naționale ale tării. Potrivit specialiștilor peruani. în urma acestor activități. Peru a pierdut aproximativ 150 milioane barili de petrol. Observatorii politici din capitala Perului subliniază că aceste măsuri ale guvernului îndreptate spre apărarea intereselor naționale au fost aprobate de cele două camere ale parlamentului țării.

ternaționale, cum o mal numesc specialiștii. Ea se manifestă acut in cazul țărilor în curs de dezvoltare, dar, treptat, este resimțită și de unele state capitaliste dezvoltate.Așa cum rezulta din statisticila furnizate de lucrarea elaborată de O.N.U. și intitulată „Studiu asu
pra economiei mondiale 1985, 
Tendințe ți politici economice 
actuale", pentru țările în curs de dezvoltare problema lichidităților a devenit critică anul, trecut, cînd, pentru prima dată, transferul de resurse financiare n-a mai fost, ca de obicei, din Nordul bogat spre Sudul sărac, ci... invers. Astfel, dacă în perioada 1978—1981, țările in curs de dezvoltare beneficiau, după ce își onorau obligațiile financiare scadente, de intrări nete de capitaluri care se ridicau, în medie, la 40 miliarde de dolari pe an, asemenea fluxuri s-au redus brusc la 7,7 miliarde în 1982 și la 5,1 miliarde în 1983, pentru ca în 1984 transferul să devină invers, adică „Sudul" sărac să plătească mai mult — cu 6,5 miliarde de dolari — decît a primit din „Nordul" bogat. în felul acesta, datoriile externe au fost transformate intr-un mijloc de epuizare a țărilor în curs de dezvoltare și sînt folosite adesea drept instrument de presiuni și ingerințe în treburile interne ale țări- rilor debitoare.în condițiile acumulării unei datorii externe uriașe de către țările lumii a treia (circa 900 miliarde de dolari în 1984 și, probabil, 1 000 de miliarde în 1985), problema strategiilor dezvoltării este în mod inerent subordonată acestei Bituații, ceea ce are implicații profunde, în unele cazuri dramatice, asupra calității vieții, din țările debitoare. în acest sens, studiul amintit relevă că țările' in curs de dezvoltare, deși au făcut și în 1984 serioase eforturi spre ă-și spori exporturile, n-au putut folosi veniturile realizate pentru creșterea im

LARGA MIȘCARE BE SOLIDARITATE CU LUPTA 
POPULAȚIEI AFRICANE DIN R.S.A.

oPARIS 3 (Agerpres). — într-o declarație comună dată publicității la Paris, marile uniuni sindicale din Franța, Portugalia, Spania, Cipru și Monaco iși exprimă solidaritatea cu lupta populației africane din R.S.A. împotriva regimului de apartheid de la Pretoria și cheamă la acțiuni comune ale sindicatelor din Europa occidentală împotriva regimului rasist de la Pretoria.STOCKHOLM 3 (Agerpres). — Guvernul suedez va Interzice importul de produse agricole din Africa de Sud și are drept obiectiv impunerea unui boicot total asupra comerțului cu această țară, a anunțat ministrul suedez al comerțului exterior, Mats Hellstroem, citat de agenția U.P.I. Prezentînd propunerile guvernului, el a arătat că „interzicerea importului de produse agricole semnifică de fapt boicotarea tuturor bunurilor de consum din Africa de Sud“. „Guvernul va recomanda oamenilor de afaceri să-și reducă legătura cu Africa de Sud", a spus ministrul suedez, precizind că se va cere companiilor de transporturi navale să nu efectueze curse spre A- frica de Sud. iar comerțul cu monede de aur sud-africane va fi interzis. „Rezultatul acțiunilor întreprinse de țara noastră va fi marginal... dar vom continua să depunem eforturi pentru un boicot total al Africii de Sud", a relevat Hellstroem, adăugind că Norvegia și Finlanda sînt gata să întreprindă acțiuni similare.Ministrul afacerilor externe al Suediei, Lennart Bodstroem, a condamnat cu fermitate represiunile sîngeroase ale poliției regimului minoritar rasist din R.S.A. împotriva
ORIENTUL MIJLOCIU

• Evoluția situației din Liban 9 Noi arestări în teritoriile ocupate 
de Israel © Turneul în zonă al ministrului de externe vest-germanBEIRUT 3 (Agerpres). — Potrivit unor informații provenind din Beirut, citate de agenția Associated Press, lideri creștini libanezi au aprobat un plan inițiat de Siria privind predarea armamentului și depozitarea lui, menit să pună capăt conflictului intern din Liban. Ziarul libanez „As Safir" relevă că o delegație a partidului „Falangele Libaneze" a aprobat acest plan in cursul unei recente vizite la Damasc.La rindul său, postul de radio Beirut a afirmat că lideri creștini și musulmani libanezi urmează să aibă convorbiri cu oficialități siriene pentru examinarea „soluțiilor propuse" în vederea încetării ostilităților.Ca urmare .a continuării chiar și In cursul zilei de marți a schimburilor de focuri de-a lungul liniei de demarcație, armata libaneză a anunțat închiderea tuturor punctelor de trecere dintre sectoarele de est și de vest ale Beirutului. Această măsură, s-a precizat intr-un comunicat, va rămine în vigoare pină cînd Comitetul cvadripartit de securitate va conveni asupra garanțiilor necesare redeschiderii lor.în sudul Libanului, forțele îSrae- liene de ocupație au bombardat marți cu artileria 10 sate libaneze din apropiere de Nabatiyeh ca represalii la o puternică explozie produsă in noaptea precedentă în zona

Conflictul dintre Irak și IranBAGDAD 3 (Agerpres). — Aviația irakiană a bombardat, luni, terminalul petrolier iranian din insula Kharg, pentru a patra oară în decurs de o lună — informează un comunicat militar irakian, citat de agenția INA.Unități de luptă Irakiene au luat cu asalt o poziție a armatei iraniene, situată la frontiera nord-estică a Irakului, preluind controlul asupra ei — menționează comunicatul.TEHERAN 3 (Agerpres) — Un comunicat militar dat publicității la 

porturilor pe măsura acutelor lor nevoi. Se au în vedere importurile de mașini, utilaje și tehnologii pentru reluarea procesului dezvoltării, dar și cele de bunuri de consum, unele de strictă necesitate. Motivul ? Dacă, în 1984, țările in curs de dezvoltare importatoare de petrol au realizat un excedent comercial de 23 miliarde de dolari, ele au trebuit să plătească, in același an, dobinzi în valoare de 50 miliarde de dolari, la care s-au adăugat plăți cu titlu de dividente, care s-au ridicat la 11 miliarde dolari.Problema datoriilor externe se a- gravează și ca urmare a fluctuației prețurilor la materiile prime, principalele produse de export ale țărilor în curs de dezvoltare. Specialiștii O.N.U., care au studiat implicațiile acestor fluctuații asupra ratei reale a dobînzii, arată că, prin deteriorarea raportului de schimb, țările în curs de dezvoltare au fost mult mai mult defavorizate decît a rezultat din rata nominală a dobin- zii, cea mai mare discrepanță înregis- trîndu-se în 1981, cînd rata reală a fost cu 8,3 la sută mai mare decît cea- nominală.
PRODUCȚIA ȘI VENITURILE ÎN 

SCĂDERE — DATORIILE ÎN CREȘ
TERE. Limitarea accesului pe piețele țărilor dezvoltate a produselor provenite din statele în curs de dezvoltare contribuie, de asemenea, la acutizarea problemei datoriilor externe. în general, din pricina dobin- zilor excesive și a practicilor protec- ționiste, țările în curs de dezvoltare nu numai că n-au beneficiat de pe urma relansării economice in unele țări dezvoltate sau a înviorării comerțului mondial, dar iși văd deteriorată tot mai mult situația economică. Căci, în timp ce dobinzile înalte sporesc povara datoriei externe a țărilor în curs de dezvoltare și absorb veniturile lor provenite din ex

participanților la demonstrațiile an- tiapartheid. în numele guvernului suedez, menționează agenția T.A.S.S., el a cerut abrogarea stării de urgență instituită de guvernul de la Pretoria, eliberarea liderului forțelor democratice africane, Nelson Mandela, și a altor deținuți politici, încetarea proceselor intentate pa- trioților sud-africani, lichidarea sistemului inuman al apartheidului.La apelul sindicatelor pe ramură, docherii din marile porturi suedeze Goeteborg și Helsingborg au inceput o acțiune de boicotare a mărfurilor sud-africane sosite în această țară pe căi maritime. Hotărîrea docherilor și muncitorilor portuari de a boicota mărfurile sud-africane a fost luată în semn de protest față de acțiunile teroriste ale autorităților de la Pretoria față de populația africană care luptă împotriva politicii de apartheid.ROMA 3 (Agerpres). — Organiza- zația italiană care se pronunță împotriva politicii de. apartheid din R.S.A. a lansat un apel la intensificarea acțiunilor, pe plan internațional, in semn de solidaritate cu populația de culoare majoritară sud-afri- canâ, informează agenția A.N.S.A.Potrivit unui comunicat al organizației respective, la 14 septembrie va avea loc la Roma o manifestație de protest împotriva politicii de apartheid promovate de autoritățile rasiste de Ia Pretoria.La această organizație aderă grupări și asociații culturale și religioase, precum și toate forțele politice și sindicale din Italia care condamnă politica segregaționistă.

Jezzine, la un post al așa-zisei Armate a sudului Libanului (S.L.A.), creată și finanțată de Israel. Surse de securitate libaneze au afirmat că opt membri ai S.L.A. au fost uciși sau răniți în timpul exploziei.TEL AVIV — Armata israeliană a anunțat arestarea a încă 20 de tineri palestinieni de pe Malul de vest al Iordanului (teritoriu ocupat de Israel), ridicînd la 55 totalul persoanelor reținute în ultima perioadă în zonă — informează agenția Reuter. Arestările au fost operate în baza așa-numitelor ordine de „detenție administrativă", ce permit întemnițarea unor persoane pe timp de șase luni fără judecată.CAIRO. — în încheierea turneului său prin mai multe țări din Orientul Mijlociu, ministrul de externe al R. F. Germania, Hans-Dietrich Genscher, a declarat, la Cairo, că R.F.G. „sprijină toate acțiunile vi- zind realizarea, prin negocieri, a dreptului la autodeterminare al palestinienilor" — transmite agenția D.P.A.în cursul convorbirilor sale., de la Cairo,' 6 ’deosebită atenție a fost acordată situației din Orientul Mijlociu și posibilităților de a se înregistra progrese în procesul de pace, după încheierea acordului iorda- niano-palestinian.
Teheran, citat de agenția IRNA, anunță că circa 20 de poziții fortificate ale armatei irakiene au fost distruse de combatanții iranieni, in cursul luptelor desfășurate luni pe frontul de vest. Artileria antiaeriană a stopat un atac inițiat de avioanele irakiene asupra regiunii Mari- van și asupra unor părți ale frontului vestic, precum și asupra orașelor porturi Abadan și Khorramshahr. Mai multe case din Abadan au fost avariate ca urmare a bombardamentului irakian, precizează comunicatul. I 
porturi — care altfel ar fl folosite la achiziționarea de bunuri necesare dezvoltării — escaladarea protec- ționismului restrînge posibilitatea a- cestor țări de a-și spori încasările în devize de care au nevoie ațît pentru finanțarea importurilor, cît și pentru achitarea vechilor împrumuturi. Cea mai alarmantă consecință a unei asemenea evoluții este scăderea ritmului de dezvoltare a țărilor în cauză, paralel cu creșterea datoriei lor externe. Dacă în perioada 1980—1984, datoria externă a țărilor în curs de dezvoltare aproape s-a dublat, producția pe locuitor a scăzut, cel puțin in primii trei ani ai intervalului amintit în aceste condiții problema datoriilor țărilor sărace nu ar putea fi niciodată soluționată. Dimpotrivă, datoriile vor spori pe măsură ce se deteriorează capacitatea țărilor debitoare de a le rambursa.Politicile financiare și comerciale restrictive promovate de unele țări capitaliste dezvoltate au sporit nemăsurat dificultățile economice ale țărilor in curs de dezvoltare. Ar fi însă nerealist să se creadă că gravele probleme ce confruntă țările rămase în urmă privesc numai statele respective. într-o lume tot mai interdependentă, cum este cea de astăzi, nici un stat, indiferent de mărimea sau de forța sa economică, nu se poate pune integral Ia adăpost de ceea ce se intimplă pe plan mondial, în alte state. De altfel. în ultima vreme s-a putut constata, nu o dată, cit de mult au ajuns să depindă atit țările creditoare, cît și sistemul financiar internațional de . situația țărilor debitoare. Un strîns raport de condiționare reciprocă există, de asemenea, in domeniul producției, al comerțului, ca și în acela al aprovizionării cu materii prime, energie și produse alimentare.în condițiile actualei crize, reducerea puterii de cumpărare a țărilor rămase în urmă — fie prin dobînzi înalte, fie prin măsuri protecționiste — nu face decît să împiedice relansarea producției în țările avansate și să accentueze astfel problemele sociale. Se apreciază că, datorită reducerii severe a importurilor țărilor în curs de dezvoltare, statele capitaliste dezvoltate au pierdut. în mai puțin de doi ani, aproape trei milioane locuri de muncă, ceea ce a contribuit ca șomajul și falimentele să se ridice la niveluri nemaiîntîl- nite în perioada postbelică.

U.R.S.S.: Ample lucrări de
funciare

îmbunătățiri

Două treimi din te
ritoriul U.R.S.S. se află 
in zone cu umiditate 
insuficientă, iar peri
oadele de secetă ac
centuată se repetă de 
3—4 ori intr-un dece
niu. De aici — însem
nătatea deosebită a- 
cordată de partid și de 
stat ameliorărilor fun
ciare. Potrivit agenției 
de presă „Novosti", in 
ultimii 20 de ani in 
aceste scopuri au fost 
investite 115 miliarde 
de ruble. In prezent, 
pămînturile ameliora
te, a căror pondere 
este de 1.2 la sută, asi
gură 35 la sută din 
producția agricolă a 
colhozurilor și sovho
zurilor, inclusiv în
treaga producție de 
bumbac și de orez.

Lungimea totală, a 
sistemelor de irigații a 
atins 700 de mii de ki
lometri, iar numărul 
lacurilor de acumulare 
artificiale este de 340, 
avind un volum de 950 
km cubi. Printre lu
crările de ameliorații 
mai importante din

ultimii ani se află iri
garea și desecarea 
unor întinse zone din 
regiunea Volgăi, din 
Siberia, Orientul înde
părtat, din republicile 
baltice, Caucazul de 
Nord și din Asia Cen
trală.

In baza unui nou și 
amplu program elabo
rat de C.C. al P.C.U.S., 
se prevede extinderea, 
in viitorul apropiat, cu 
50 la sută a suprafețe
lor de teren ameliora
te, ceea ce va permite 
ca jumătate din pro
ducția agricolă să fie 
obținută indiferent de 
fluctuațiile meteorolo
gice. Pentru înfăp
tuirea programului 
sînt create noi mijloa
ce tehnice specializa
te, se extinde folo
sirea materialelor din 
polimeri, se pregătește 
construirea sistemelor 
de înaltă eficiență de 
irigare după metoda 
„picătură cu picătură" 
și în subteran. Mași
nile pentru drenaj se 
dotează cu sisteme la-

R.P. GERMANĂ:
Modernizări

ale traficului feroviarLungimea liniilor ferate electrificate a cres.cut in primele 6 luni ale anului, în. R.D. Germană, cu 120 de kilometri. După electrificarea unei secțiuni din nordul ță- j rii, în prezent trenurile cu tracțiune electrică pot circula, via Beilin, între districtele sudice și Rostock, cel mai mare oraș portuar al R.D.G. la Marea Baltică. Lucrările se concentrează acum asupra conectării Ia sistemul tracțiunii electrice și a terminalului de feriboturi de la Warnemiinde, care leagă R.D.G. de portul danez Gedser.Prin lucrările ce vor fi realizate pină la sfîrșitul anului, peste 18 la sută din rețeaua de căi ferate a R.D.G. va fi electrificată, iar 37 la sută din toate trenurile vor fi tractate de locomotive electrice, ceea ce va permite realizarea de însemnate economii de energie.O altă direcție a preocupărilor feroviarilor din R.D.G. este livrarea rapidă către beneficiari a bunurilor transportate. Pentru a asigura o mai mare viteză de transport și utilizarea în condiții optime a capacității vagoanelor, înce- pînd din iunie acest an au fost inaugurate linii directe de transportare a mărfurilor între Berlin și patru capitale de district.Eforturile depuse in direcția ridicării eficienței, inclusiv a utilizării mai bune a vagoanelor, au făcut ca volumul bunurilor transportate pe căile ferate să sporească cu 5.7 milioane de tone in primele 6 luni ale anului, în comparație cu perioada respectivă a anului trecut.
Dizolvarea parlamentului belgianBRUXELLES 3 (Agerpres) — Luni seara s-a desfășurat la Bruxelles o reuniune extraordinară, a guvernului belgian, consacrată unor probleme presante de ordin politic.La sfîrșitul reuniunii, primul ministru, Wilfried Martens, a anunțat că guvernul a hotărit dizolvarea parlamentului, măsură care a fost aprobată oficial și de regele Bau- douin și care a intrat in vigoare la 3 septembrie.Decizia in acest sens a fost luată
Semnificativ este și faptul că, așa cum remarcă și studiul O.N.U-., creșterea apreciabilă in 1984 a producției mondiale (3,9 la sută) și a comerțului internațional (9 la sută) a slăbit in 1985 și o nouă încetinire se prevede pentru 1986. Va urma, probabil, o nouă relansare ciclică, dar este extrem de dificil de prevăzut cind și cit de dinamică va fi. Potrivit anticipărilor specialiștilor O.N.U., mijlocul actualului deceniu va continua să fie marcat de un nivel excepțional de ridicat al șomajului in țările cu economie de piață și de slabe progrese pe frontul combaterii sărăciei din lume. Datorită ritmului modest de creștere economică pe care îl vor cunoaște in a doua jumătate a decadei, apreciază aceiași specialiști, țările în curs de dezvoltare nu se vor putea restabili după șocul brutal suferit la începutul anilor ’80, fapt care se va repercuta negativ asupra evoluțiilor generale din economia mondială.Cu alte cuvinte, persistența dobîn- zilor înalte și a presiunilor protec- ț.ioniste, posibilitatea ca alte măsuri financiare și comerciale restrictive să fie luate, ritmul lentat al procesului de soluționare a problemei datoriilor externe și implicațiile unei asemenea evoluții asupra țărilor în curs de dezvoltare, sint. tot atitea elemente care arată în ce puncte, drumul care duce spre o relansare economică durabilă și generalizată va fi dificil, dacă nu chiar imposibil de parcurs.
NECESITATEA UNEI SOLUȚII 

GLOBALE. întreaga evoluție confirmă astfel pe deplin realismul a- precierilor României, ale președintelui Nicolae Ceaușescu potrivit cărora starea negativă de lucruri din economia mondială și, cu deosebire, gravitatea situației economico-socia- le a țărilor in curs de dezvoltare impun, ca o sarcină de maximă urgență, instituirea unei conlucrări reale, eficiente și reciproc avantajoase, între țările bogate și cele sărace, pornindu-se de la recunoașterea sporirii interdependențelor dintre state, a imposibilității depășirii fenomenelor de criză fără rezolvarea problemelor subdezvoltării.în concepția țării noastre, așa cum a fost expusă nu o dată de președintele Republicii, o asemenea colaborare trebuie să aibă în vedere, în primul rind, înlăturarea poverii datoriilor externe ale țărilor in curs 

ser,, se introduc mij
loace automate de dis
tribuire a apei cu a- 
jutorul microprocesoa
relor.

tntrucit zonele din 
sudul țării care con
stituie principala sur
să a producției agri
cole sînt sărace in 
apă, este programată 
schimbarea spre aces
te zone a cursului 
unor ape din nord și 
din Siberia, printr-un 
mare sistem de con
strucții hidrotehnice, 
lacuri de acumulare și 
canale. De pildă, 
transferul apei din 
nord spre bazinele 
Mării Caspice și Mării 
de Azov (5,8 km cubi 
pe an, in prima etapă) 
va permite extinderea 
simțitoare a suprafe
țelor irigate in zona 
dintre Volga și Don și 
in Caucazul de Nord. 
Pină la sfîrșitul actua
lului deceniu se vor 
construi, de asemenea, 
mari canale in sudul 
părții europene a
U.R.S.S.

I R.P.D. COREEANĂ: Noi realizări edilitare j —--------------------------
la Phenian

La Phenian, ca și în alte centre urbane ale R.P.D. Coreene, construcțiile edilitare s-au dezvoltat considerabil în ultimii ani.Clădirilor monumentale ridicate în capitala Coreei socialiste în deceniile trecute Ii s-au adăugat, in ultimul timp, noi ansambluri de locuințe, moderne, printre ele un loc reprezentativ deținindu-1 bulevardul Changguang, pe ale cărui laturi se ridică edificii cu 25 și 30 de etaje. în general, toate sectoarele marelui oraș se îmbogățesc cu noi cvartaluri de locuințe și clădiri de utilitate publică. Ritmul in care se construiește este exprimat și prin faptul că la fiecare patru 
pentru evitarea unei crize politice ca urmare a divergențelor profunde existente intre partenerii coaliției guvernamentale de centru-dreapta în privința învățămîntului școlar, precizează A.F.P.Alegerile legislative anticipate se vor desfășura la 13 octombrie. După cum se știe, acestea au fost fixate in luna iulie, cu prilejul unei alte crize a cabinetului Martens, ca urmare a gravelor incidente de la 29 mai de pe stadionul „Heysel".
de dezvoltare și sporirea considerabilă a fondurilor pentru facilitarea progresului lor, convenirea de măsuri practice pentru reducerea și stabilizarea dobinzilor Ia niveluri rezonabile și pentru lărgirea accesului țărilor rămase în urmă la credite internaționale în condiții avantajoase. In acest sens, tovarășul Nicolae Ceaușescu a evidențiat imperativul abordării intr-un spirit nou a problemei creditelor pentru țările în curs de dezvoltare, apreciind că se impune anularea completă a datoriei pentru țările cele mai sărace și reducerea cu un procent important a datoriei celorlalte țări in curs de dezvoltare, stabilirea unor limite maxime ale dobinzilor și convenirea unui plafon pentru plățile anuale in contul datoriei. Totodată, România consideră că este în interesul întregii dezvoltări economice mondiale să se procedeze la o reorganizare a sistemului monetar internațional, astfel incit să contribuie la stimularea progresului economic și social al fiecărei țări, și în primul rind al celor in curs de dezvoltare.De asemenea, România militează cu fermitate — la O.N.U. și in organismele sale specializate, in alte foruri internaționale — pentru a se pune capăt oricăror practici discriminatorii și restrictive, pentru instaurarea unui comerț liber și echitabil, pentru eliminarea măsurilor de natură să limiteze schimburile dintre state. în acest scop, țara noastră subliniază că este strict necesar ca statele dezvoltate să se angajeze să nu introducă noi opreliști și restricții protecționiste, să renunțe la practicile comerciale incompatibile cu angajamentele internaționale pe care și le-au asumat, să efectueze adaptările necesare pentru a facilita exporturile pe piețele lor a produselor provenite din țările în curs de dezvoltare.Desigur, transpunerea în viață a acestor propuneri ar aduce o însemnată contribuție Ia lichidarea subdezvoltării, a decalajelor dintre state, ar face ca relațiile monetar-fi- nanciare și comerciale internaționale să promoveze — și nu să defavorizeze — edificarea unei noi ordini economice mondiale care să asigure progresul tuturor statelor lumii.

Prof. univ. dr. 
Alexandru PUTU

R.P. POLONĂ:
Știința în sprijinul 

economieiîn R.P. Polonă a fost adoptat un program in vederea introducerii celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii in domeniul electronicii și construcției de roboți. în ultimii ani au fost construiti 600 de roboti, urmind ca in anii următori numărul lor să ajungă la citeva mii.Printre obiectivele principale ale cercetării se află evaluarea zăcămintelor și prospectarea unor noi rezerve de minerale utile, necesare economiei naționale, perfecționarea metodelor de exploatare a resurselor naturale și folosirea cît mai eficientă a acestor bogății. O atenție deosebită se acordă cercetărilor privind dezvoltarea acelor ramuri ale industriei naționale care utilizează, in primul rind, resurse proprii de materii prime. Una din direcțiile de acțiune constă in perfecționarea tehnologiilor de prelucrare a cărbunelui, inclusiv a tehnologiilor de transformare a lignitului in combustibil lichid st gazos. în general, cercetarea urmărește să înlocuiască în proporții crescinde Importurile de hidrocarburi și obținerea unor materii prime valoroase pentru industria chimică și alte sectoare ale economiei naționale.

minute se ment nou.Printre edificiile recent pe harta orașului figurează de studii al poporului — cu oprafață de circa 100 000 țnp, tuit din 10 blocuri cu cîte 10 veluri, în care se află nu mai de 15 săli de conferințe bliotecă în care pot fi 30 milioane de cărți.în centrul Phenianului se slruiește in prezent un mare samblu de locuințe, care va prinde un imobil cu 20 de alte două cu cite 30 de talul apartamentelor la peste 700.^AGENȚIILE 1| ------------------------- i---------------_ ,I DE PRESA | I TRANSMIT: | 
| LA BEIJING, cu prilejul marcă- t | rii celei de-a 40-a aniversări a victoriei in războiul împotriva agre- I Isiunii japoneze și a luptei antifasciste in cel de-al doilea război I mondial, a avut loc marți o mare | I adunare, la care au luat parte10 000 de persoane. La adunare au i fost prezenți Hu Yaobang, secretar general, al C.C. al P. C. Chinez, • I Ulanhu, vicepreședinte al R. P. > | Chineze, alți membri ai conducerii I superioare de partid și de stat. I

ANSAMBLUL „CODRISORUL" I 
i al Casei de cultură a sindicatelor 

din Bistrița a cucerit locul intii și j medalia de aur a festivalului de ■ 
| folclor de la Dijon (Franța).

| PRIMUL MINISTRU AL MARII
BRITANII, Margaret Thatcher, a I • procedat Ia o importantă remania- I Ire guvernamentală, care afecteazăaproape o treime din cele 22 de i portofolii ministeriale. Agenția Reuter remarcă faptul că această I I remaniere, cea mai importantădupă revenirea conservatorilor la putere în 1979. constituie o parte I Idin strategia primului ministru de .a consolida Partidul Conservatorși a stăvili declinul de popularita- ■ Ite al cabinetului pe care îl con- . duce.i PLENARA. Problemele pregăti- | rii viitorului Congres al Partidului IPoporului din Panama au constituit I Itema centrală a plenarei Comitetului Central al partidului, desfă- I șurată la Ciudad de Panama. S-a I 1 hotărît ca forumul comuniștilor I panamezi să se desfășoare în ult.i- Ima săptămină a lunii ianuarie 1986. I

PROIECT DE CONSTITUȚIE. I Mengistu Haile Mariam, secretar | 
I general al C.C. al Partidului Muncitorilor din Etiopia, președintele I Consiliului Militar Administrativ | I Provizoriu, a anuntat crearea uneicomisii constituționale însărcinate I cu elaborarea proiectului constitu- | Iției viitoarei Republici PopulareDemocrate Etiopia.
, APROXIMATIV 180 KG DE 

URANIU AU DISPĂRUT de la |I două uzine nucleare din S.U.A. Un 
I senator al statului Tennessee,

James Sasser, a cerul Departa- I 
mentului energiei să inițieze o an- I 
chetă și să prezinte un raport in 

I această problemă.
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