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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, miercuri, 4 sep
tembrie, a avut loc ședința Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a analizat RA
PORTUL PRIVIND ÎNDEPLINIREA PLA
NULUI LA PRINCIPALELE PRODUSE IN
DUSTRIALE, ÎN PERIOADA 1 IANUA-/ 
RIE — 31 AUGUST 1985, COMPARATIV CU 
ACEEAȘI PERIOADĂ A ANULUI 1984. S-a 
apreciat că, deși la o serie de produse im
portante ale economiei naționale s-a obținut 
un ritm de creștere superior celui din pe
rioada corespunzătoare a anului trecut, to
tuși rezultatele înregistrate în primele opt 
luni ale anului nu se ridică la nivelul posi
bilităților existente. în activitatea unor mi
nistere, centrale și unități economice au 
continuat să se manifeste lipsuri importante 
care au condus la neindeplinirea sarcinilor 
de plan, fapt ce a creat greutăți în buna 
desfășurare a activității economice. Pornind 
de la această stare de lucruri, conducerea 
partidului a analizat în ultimul timp situa
ția din fiecare minister economic și a sta
bilit măsuri concrete pentru recuperarea, cît 
mai grabnică — în prima parte a lunii 
septembrie — a nerealizărilor din această 
perioadă. Comitetul Politic Executiv a apro
bat măsurile stabilite în acest sens și a ce
rut guvernului, conducerilor ministerelor, 
centralelor industriale și întreprinderilor să 
acționeze cu cea mai mare fermitate pentru 
realizarea în viață a acestor măsuri, astfel 
încît să se asigure înfăptuirea integrală, la 
toți indicatorii, a sarcinilor de plan stabilite 
pentru acest an.

în legătură cu întărirea răspunderii tu
turor factorilor cate contribuie Ia realizarea 
planului — începînd cu personalul din în
treprinderi și pînă la ministrul și viceprim- 
ministrul care răspund de un sector sau 
altul — Comitetul Politic Executiv a exa
minat și a aprobat proiectul DECRETULUI 
CU PRIVIRE LA NOI MĂSURI PENTRU 
APLICAREA MECANISMULUI ECONO- 
MICO-FINANCIAR ȘI CREȘTEREA RĂS
PUNDERII PERSONALULUI DE CONDU
CERE ȘI A PERSONALULUI TEHNIC, 
ECONOMIC ȘI DE ALTĂ SPECIALITATE 
ÎN REALIZAREA PLANULUI DE PRO
DUCȚIE PENTRU EXPORT ȘI A PLA
NULUI DE PRODUCȚIE ÎN INDUSTRIA 
EXTRACTIVĂ. Potrivit prevederilor decre
tului, personalul de conducere din unitățile 
economice, centrale, ministere, celelalte or
gane centrale și consilii populare, precum 
și personalul tehnic, economic și de altă 
specialitate cu atribuții în realizarea planu
lui la export și a exportului din aceste uni
tăți care depășesc planul producției pentru 
export și realizează exportul beneficiază, lu
nar, de o primă de export de pînă la 20 la 
sută din retribuția tarifară, calculată în ra
port cu procentul de depășire a planului 
producției de export. De asemenea, se sta
bilește acordarea unei prime lunare de pînă 
la 10 la sută din retribuția tarifară, pentru 
personalul din unitățile din industria extrac
tivă care depășește planul de producție. Ia 
cărbune, țiței, minereuri neferoase, în ra
port cu procentul de depășire realizat.

în același timp, se prevăd penalizări cu 
circa 2 la sută din retribuția tarifară pen
tru fiecare procent de nerealizare a planu
lui — atît pentru personalul din sectorul 
producției pentru export, cît și pentru cel 
din industria extractivă. Aceste măsuri de 
întărire a răspunderii pentru realizarea pla
nului se aplică deopotrivă și miniștrilor, ce
lorlalte cadre din conducerea ministerelor, 
altor organe centrale și consiliilor populare, 
precum și viceprim-miniștrilor care coordo
nează activitatea organelor respective.

Comitetul Politic Executiv a aprobat pre
vederile cuprinse în proiectul de decret, care 
se dă publicității. (Decretul se publică în 
pagina a V-a a ziarului).

în același spirit, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, a cerut să se stabilească măsuri 
concrete cu privire la întărirea răspunderii 
întreprinderilor pentru asigurarea produc
ției cu contracte, atît pentru piața internă, 
cît și pentru export. De asemenea, a cerut să 
se perfecționeze sistemul de stimulare pen
tru reducerea consumurilor de materii pri
me, materiale și energie, precum și pentru

introducerea de tehnologii noi, de mare efi
ciență in producție, precizîndu-se, totodată, 
că întreprinderile care nu se încadrează în 
consumurile stabilite și le depășesc să su
porte aceste depășiri prin diminuarea fon
dului de participare la beneficii. Toate aces
te perfecționări vor fi aplicate, în mod co
respunzător, și in sectorul de investiții, ur- 
mînd să intre în vigoare încă din trimestrul 
IV al acestui an.

în continuare, Comitetul Politic Executiv 
a dezbătut și aprobat PROGRAMUL PRI
VIND DEZVOLTAREA ECONOMICO-SO- 
CIALĂ ÎN PROFIL TERITORIAL PE ANII 
1986—1990. Ansamblul de măsuri cuprinse 
in acest important document asigură înfăp
tuirea, în continuare, a prevederilor Progra
mului național de sistematizare a teritoriu
lui și localităților urbane și rurale, conti
nuarea procesului de repartizare rațională 
a forțelor de producție pe întreg teritoriul 
țării, astfel incit in 1990 să se asigure, în 
toate județele, un volum de activitate eco
nomică pe locțiitor de cel puțin 80 000 lei 
anual și un grad sporit de ocupare a popu
lației, valorificarea superioară a potențialu
lui industrial creat și a resurselor existente 
în toate zonele țării.

în legătură cu prevederile din acest 
program privind creșterea gradului de 
urbanizare a populației, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat necesitatea ca 
aceasta să se realizeze nu pe seama concen
trării și aglomerării populației în mari așe
zări urbane și orașele existente, ci prin ri
dicarea generală a nivelului de urbanizare 
a comunelor și centrelor agroindustriale, 
prin dotarea acestora cu tot ceea ce este ne
cesar pentru asigurarea unor condiții de 
muncă și de viață cît mai apropiate de cele 
de la orașe.

A fost, de asemenea, dezbătut și aprobat 
PROGRAMUL PRIVIND DEZVOLTAREA 
INDUSTRIEI MICI ÎN ANII 1986—1990. 
Bazat pe orientările și sarcinile ce decurg 
din hotărîrile celui de-al XIII-Iea Congres 
al partidului, din indicațiile secretarului ge
neral al partidului, acest program stabilește 
ca, în scopul mai bunei aprovizionări a 
populației, industria mică să-și dubleze, pînă 
în anul 1990, volumul producției-marfă in
dustriale, asigurînd astfel în fiecare județ 
cel puțin 8 000 lei pe locuitor. Pentru înfăp
tuirea acestor obiective, în perioada urmă
torului cincinal se va acționa cu mai multă 
fermitate pentru dezvoltarea resurselor 
energetice și combustibililor locali — micro- 
hidrocentrale, biogaz, energie solară și a 
vîntului —, economisirea și refolosirea ener
giei secundare, dezvoltarea bazei de materii 
prime locale, creșterea și diversificarea pro
ducției de obiecte de uz casnic, unelte pen
tru agricultură și grădinărit, a producției 
artizanale. De asemenea, se va acorda o 
atenție sporită dezvoltării rețelei unităților 
și atelierelor pentru prelucrarea și confec
ționarea articolelor din piele, blănuri și țe
sături, creșterea și diversificarea producției 
de conserve și alte produse care valorifică 
superior sursele de materii prime locale. Se 
va asigura specializarea unor unități și sec
ții de producție ale industriei mici pentru 
realizarea de produse destinate exportului, 
de nivel calitativ superior. în cadrul ședin
ței, a fost subliniată necesitatea dezvoltării 
micii industrii de produse alimentare și pre
parate culinare, prin care să se asigure o 
mai bună satisfacere a cerințelor populației, 
în condiții civilizate.

Comitetul Politic Executiv a discutat în 
continuare PROGRAMUL SPECIAL PRI
VIND PRESTĂRILE DE SERVICII PEN
TRU POPULAȚIE ÎN CINCINALUL 
1986—1990, care asigură, prin prevederile 
șale, ridicarea pe o treaptă superioară a 
acestei activități, în scopul satisfacerii in 
condiții mai bune a cerințelor oamenilor 
muncii. Volumul prestărilor de servicii pen
tru populație urmează să crească, în 1990, 
de 2,3 ori față de nivelul prevăzut pentru 
acest an, cu un ritm mediu anual de 17,8 
la sută, superior celui stabilit prin Directi
vele Congresului al XIII-Iea al partidului. 
Aceste prevederi țin seama de dezvoltarea 
de ansamblu a economiei naționale, de creș
terea nivelului de trai și de ridicarea con
tinuă a calității vieții. Programul conține 
sarcinile ce decurg pentru UCECOM, 
CENTROCOOP, Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare, consiliile populare

pentru folosirea mai eficientă a capacități
lor existente, dezvoltarea și diversificarea 
prestărilor de servicii, ridicarea calității 
acestora, folosirea în mai largă măsură a 
unor materii prime și materiale din re
surse locale.

Comitetul Politic Executiv a hotărît ca 
toate aceste trei programe să fie puse în 
dezbaterea apropiatului Congres al consilii
lor populare.

în continuare, Comitetul Politic Executiv 
a dezbătut și aprobat RAPORTUL PRIVIND 
ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTIVITĂȚII DE 
TRANSPORT MARITIM. Pornind de la 
faptul că in transporturile navale — ca de 
altfel și în celelalte sectoare ale transportu
rilor — s-au manifestat lipsuri serioase, au 
fost încălcate normele de ordine și discipli
nă obligatorii pentru acest important sec
tor al economiei naționale, Comitetul Politic 
Executiv a apreciat ca nesatisfăcătoare ac
tivitatea Ministerului Transporturilor și 
Telecomunicațiilor, a conducerii acestuia — 
și a cerut să se ia de urgență măsuri care 
să asigure îmbunătățirea radicală a muncii 
și îndeplinirea în cele mai bune condiții a 
sarcinilor ce revin acestui sector. Măsurile 
ce urmează să fie luate trebuie să ducă la 
îmbunătățirea organizării și conducerii flo
tei noastre maritime, a normelor de ope
rare a navelor in porturile românești, la 
reducerea duratei de staționare a vaselor la 
operațiunile de încărcare-descărcare, prin 
efectuarea acestor lucrări într-un timp care 
să se situeze la nivelul celor mai bune rea
lizări pe plan mondial, asigurarea folosirii 
la maximum a capacității flotei naționale. 
Măsurile stabilite au în vedere crearea con
dițiilor care să asigure, pînă în 1990 — po
trivit prevederilor Directivelor Congresului 
al XIII-Iea — transportul cu nave românești 
a circa 80 la sută din volumul mărfurilor de 
comerț exterior ce se va derula în traficul 
maritim.

în legătură cu problemele activității din 
transporturi, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
cerut ca acestea să fie larg dezbătute în 
cadrul consiliului de conducere al ministe
rului, cu întregul activ de partid din acest 
sector, in vederea lichidării, intr-un timp 
cit mai scurt, a tuturor lipsurilor și defi
ciențelor existente. Secretarul general al 
partidului a subliniat importanța deosebită 
a intensificării muncii politice și educative 
in rindurile oamenilor muncii din transpor
turi și a cerut organelor și organizațiilor 
de partid, organizațiilor de tineret, sindica
telor să prezinte * programe concrete in 
această privință. S-a cerut să se acorde o 

. atenție specială recrutării, pregătirii și ridi
cării nivelului profesional și politic al tutu
ror celor care își desfășoară activitatea în 
domeniul transporturilor, astfel încît aceștia 
să corespundă pe deplin înaltelor exigențe 
și răspunderi ce revin acestui sector deose
bit de important al economiei naționale.

Comitetul Politic Executiv a examinat și 
aprobat apoi RAPORTUL PRIVIND EVO
LUȚIA PREȚURILOR -ȘI TARIFELOR ÎN 
SEMESTRUL I 1985. S-a constatat că, în 
perioada respectivă, s-a intensificat controlul 
asupra stabilirii și respectării prețurilor în 
economie, ceea ce a făcut ca indicele prețu
rilor cu amănuntul să fie realizat sub li
mita minimă planificată, iar cel al prețuri
lor de producție in iridustrie și al prețurilor 
produselor agricole să se situeze în limitele 
planificate pentru anul 1985. Pentru asigu
rarea, in continuare, a stabilității prețurilor, 
Comitetul Politic Executiv a cerut ministe
relor economice, organelor financiare și de 
prețuri să intensifice acțiunile pentru apli
carea măsurilor stabilite și găsirea de noi 
căi de reducere a costurilor în vederea rea
lizării prevederilor de plan. S-a cerut 
Comitetului de Stat pentru Prețuri să-și 
intensifice controlul la stabilirea și apli
carea prețurilor, asigurînd astfel ca prețu
rile produselor noi să se încadreze strict în 
nivelul de prețuri existente.

în continuarea lucrărilor, Comitetul Po
litic Executiv a aprobat COMPONENȚA ȘI 
MANDATUL DELEGAȚIEI REPUBLICII 
SOCIALISTE ROMÂNIA LA CEA DE-A 
40-A SESIUNE A ADUNĂRII GENERALE 
A O.N.U. ’

în cadrul ședinței, Comitetul Politic Exe
cutiv a soluționat, de asemenea, probleme 
curente ale activității de partid și de stat

Ne mal despart puține zile, de momentul declanșării uneia din cele mai importante acțiuni din campania agricolă de toamnă — însămînțarea cerealelor păioase — orzul, orzoaica de toamnă, griul șl secara, culturi care in sectorul socialist al agriculturii vor ocupa peste 3,2 milioane hectare. întrucît în anul 1986, primul an din cincinalul viitor, trebuie să se, obțină o producție însemnată de cereale păioase, este necesar ca în fiecare unitate agricolă să se acționeze în- tr-un înaltă re șl pentru rea șl șurarea țărilor în cele mai bune condiții, pentru a se pune o bază temeinică recoltei viitoare.La plenara lărgită a C 'Național al Agriculturii de la sfîrșitul lunii mai a.c., secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, accentua faptul că, așa cum a stabilit Congresul al XIII-Iea al partidului, problema cerealelor continuă1 să se situeze — și se va situa întotdeauna — pe plan central în activitatea din agricultura noastră. Realizarea unei producții totale de cereale boabe de 28 pînă Ia 33 milioane tone reprezintă o condiție esențială pentru asigurarea deplină a necesarului țării noastre, a dezvoltării zootehniei, a creșterii contribuției agriculturii la progresul general al tării. în acest context, secretarul general al partidului a subliniat necesitatea pregătirii temeinice a recoltei 1985—1986. prin luarea tuturor măsurilor privind punerea la punct a semănătorilor, realizarea în bune condiții a arăturilor si a pregătirii terenului, incit în această toamnă să se asigure o bază trainică pentru creșterea producției de grîu și orz.Este adevărat. în acest an. lipsa îndelungată a precipitațiilor din unele zone. îndeosebi din sudul tării. dar și abundența lor în altele, ^au creat condiții dificile pentru

cultura cerealelor păioase. Pe acest fond însă au ieșit și mai pregnant in evidentă unele neajunsuri ce s-au manifestat ,în . respectarea tehnologiilor de producție. Avem în vedere că în multe locuri nu s-a făcut o amplasare corectă a cerealelor păioase, s-a folosit sămîntă din categorii biologice inferioare, s-a prelungit semănatul peste limitele perioadelor optime stabilite, nu s-au administrat cantitățile de îngrășăminte chimice prevăzute și. mai ales, pe terenurile irigate nuspirit de răspunde- exigență pregăti- desfă- însămîn-
® Suprafața mare de cereale păioase, 

peste 3,2 milioane hectare, impune măsuri teh
nice și organizatorice adecvate pentru înche
ierea semănatului în perioadele de timp sta
bilite

@ Pe terenurile irigate este obligatorie a- 
Aad- plicarea udărilor de aprovizionare sau de ră

sărire în funcție de condițiile climatice exis
tente

® Cerința esențială este ca specialiștii să 
asigure peste tot executarea lucrărilor la un 
nivel agrotehnic cît mai ridicat

s-au aplicat udările de aprovizionare a solului înainte de semănat. Toate acestea impun ca o cerință obligatorii ca in fiecare unitate agricolă măsurile ce se iau pentru pregătirea insămintărilor de toamnă să fie fundamentate pe baza analizei realiste și critice a activității desfășurate in acest an. Trebuie depistate neajunsurile manifestate și trase învățămintele ce se impun in scopul generalizării a ceea ce este bun și înlăturării cu desăvîrșire a deficiențelor în respectarea tehnologiilor.Datele puse la dispoziție de specialiștii din Ministerul Agriculturii relevă că. în multe privințe, pregătirile pentru însămînțările de toamnă sînt într-un stadiu înaintat. Au fost puse în stare de funcționare toate semănătorile pentru cereale păioase și au fost echipate corespunzător toate agregatele pentru însămînțarea griului în rînduri dese pe suprafețele prevăzute. Totodată, semințele necesare pentru

toată suprafața cu grîu și orz au fost asigurate în întregime, într-o structură echilibrată de soiuri, în concordantă cu condițiile pedoclimatice specifice fiecărei zone, asi- gurîndu-se o normă medie de 220 kg de grîu și de orz Ia hectar. Nu lipsit de importanță este și faptul că pentru această toamnă a crescut ponderea semințelor din categorii biologice superioare. Astfel, la grîu și orz. sămînta din categoriile superelită, elită și înmulțirea I reprezintă 60 Ia sută, iar cea din înmulțirea a II-a — 40 la sută, în același context, subliniem preocuparea pentru însămînțarea în această toamnă a unor suprafețe mai mari cu grîu din soiuri intensive — Fun- dulea 29, Lovrin 32 și Lovrin 34, precum și pentru extinderea în cultură a soiurilor noi ce s-au dovedit productive — Flamura 80, Fundulea 133, Turda 81, Moldova 83 și Suceava 84. Toate acestea, la care putem a- dăuga și altele, reprezintă elementele calitative din tehnologie, care, puse bine in valoare, pot asigura obținerea de producții mari de grîu și orz. Vom insista în continuare asupra unor elemente de natură organizatorică care influențează decisiv reușita însămințării cerealelor de toamnă.Este un lucru bine cunoscut, demonstrat de cercetarea agricolă și de experiența multor unități agricole, că însămînțarea cerealelor de toamnă în perioadele optime de timp, științific stabilite pentru fiecare zonă, constituie un factor de care depinde hotărîtor punerea deplină în valoare a celorlalte elemente din tehnologie. Este motivul pentru care, în această etapă, întreaga pregătire și desfășurare a activității din cîmp trebuie să fie subordonată obiectivului central de a se asigura încheierea însă-
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(Continuare în pag. a IlI-a)
Aurel PAPAMUC

In imagine, vedere parțialâ a uneia dintre cele mai mari unități ale industriei constructoare de mașini ale țârii s Combinatul de utilaj greu din lași Foto : E. Dichiseanu
H
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Pentru cine se Încumetă 8ă străbată cele 130 de hectare de construcții ale COMBINATULUI DE UTILAJ GREU DIN IAȘI, impresia dominantă, copleșitoare este aceea că întilnește un uriaș, și asta în cel mai adevărat sens al cuvîntu- lui. Peste tot — hale imense, albastre ; in toate halele — utilaje-gigant întrebările vin firesc : De ce asemenea dimensiuni ? De ce astfel de proporții 7 Răspunsul gazdelor noastre este bine argumentat : „Pentru a răspunde cerințelor exprese ale economiei naționale, dezvoltată în pas cu tehnica mondială", în lumea de azi se realizează linii de producție a cimentului de 3 500 tone pe zi și furnale pentru producerea fontei de 3 500 mc, cazane de aburi, cu capacități de 3 000 de tone pe oră și reactoare nucleare de mare capacitate. Așadar, producerea unor asemenea agregate tehnologice și instalații complexe impune noi dimensiuni și performanțe in construcția de mașini,— Prin amploarea sa, combinatul ieșean va fi una dintre cele mai mari unități din industria tării, afirmă inginerul Vasile Mutu, directorul combinatului. Sarcina noastră expresă, trasată de conducerea de partid, personal de _către tovarășul Nicolae aceea de a nificativ la dernizarea mii. Avem ^producerea
Ceaușescu, este contribui sem- dotarea și mo- lntregif econo- drept obiectiv de utilaje me-

• reportaje * însemnări •talurgice șl utilaje tehnologice complexe, turnate din fontă, oțel și neferoase, piese ' j grele, profile extrudate din oțel, laminate și piese de schimb. Pe măsura avansării lucrărilor de investiții trebuie să atingem niște performanțe, respectiv să turnăm lingouri de oțel de 400 tone, piese de

pieseforjate cate pe întreaga țară — iar nivelul către care tindem este cel al realizărilor de vîrf pe plan mondial.— Ce elemente ar mai caracteriza profilul unității dv. 7— Producția de oțel. Tovarășul Nicolae CeaușesLU arăta : „Noi l-am numit combinat dar de fapt aici se va pro-,Noi l-am t de utilaj greu,

Oameni și fapte 
în ampla strategie

a dezvoltării
fontă de 90 de tone, piese turnate de oțel de 300 de tone, ansamble mecano- sudate de mari dimensiuni.— O gamă impresionantă ! Bănuim că fiecare familie de produse înseamnă foarte mult. Ce înțelegeți, de pildă, prin utilaje tehnologice complexe 7— Utilaje pentru metalurgie, energetică, chimie, geologie, industriile minieră și petrolieră, agricultură, de fapt pentru realizat ea tuturor amplelor noastre programe naționale. în 1 cea mai mare parte, producția noastră e alcătuită din unele dintre ele chiar uni- 31

duce în final o cantitate de oțel care va fi o dată și jumătate mai mare decît se producea in întreaga Românie în 1938. ceea ce înseamnă că veți deveni și un centru producător Je oțel". îndeplinim această importantă sarcină : am și asimilat peste 100 mărci de oțeluri și am turnat piese de oțel de 300 tone. în ultimul timp realizăm oțeluri speciale și pentru centralele atomoelectrice.Deși foarte tînăr, combinatul își are deja o istorie a lui. Oamenii îți vorbesc cu emoție despre primele unicate — file ale acestei istorii : la iulie 1970, tovarășul

ANicolae Ceaușescu pune piatra de temelie. O placă de bronz consemnează pentru viitorime acest eveniment, unitate „obiectiv portantă noastră, preocupărilor conducerii, de partid și de stat pentru dezvoltarea economică și socială pe aceste meleaguri românești".La numai un an. în 1977, tovarășul Nicolae Ceaușescu a venit din nou aici, pe șantier, a analizat la fața locului, în prima secție construită, rezultatele de pină atunci, stabilind viitoarea dezvoltare. „De ce nu vă construiți pe voi înșivă 7“ a sunat ca un îndemn întrebarea secretarului general al partidului. „Acesta să fie pentru început producție", ment expresia struim pe noi înșine' devenit deviză, normă de lucru, examen de maturitate a colectivului. Astfel, planul primei secții, cea de mecano-sudură, a devenit... combinatul de utilaj greu. A fost prima probă, prima sarcină pe care colectivul a trecut-o cu succes.Străbatem halele mari, luminoase. La turnătoria de fontă avem o surpriză : întîlnim o veche cunoștin-

arătînd că marea ieșeană este un de majoră im- pentru economia materializare a conducerii

săplanul vostru de Din acel mo- .,ne con- •“ a

Gh. ATANASIU 
Manole CORCACI

(Continuare in pag, a II-a>y

DECRET
cu privire la noi măsuri pentru aplicarea mecanismului economico-financiar și creșterea 

răspunderii personalului de conducere și a personalului tehnic, economic și de altă specialitate 

în realizarea planului de producție pentru export și a planului de producție în industria extractivă 

h pagina a V-a

VASLUI: Producție fizică peste prevederiColectivele de oameni al muncii din unitățile industriale ale județului Vaslui intîmpină cel de-al Hl-lea Congres al consiliilor populare cu noi si remarcabile succese in activitatea productivă. Organi- Zind mai bine munca și desfășu- rind larg întrecerea socialistă, ele au reușit să depășească planul la productivitatea muncii cu peste 240 lei pe lucrător. Pe această bază, au fost recuperate toate restantele din prima parte a anului si s-a realizat o producție-marfă industrială cu peste o jumătate de mi

liard lei mal mare decît In aceeași perioadă a anului trecut si cu aproape 100 milioane Iei mai mare fată de planul pe 8 luni. Au fost realizate și livrate peste prevederi economiei naționale și la export produse de mecanică fină, optică și ale industriei electrotehnice, echipamente hidraulice și pneumatice. mașini-unelte speciale pentru prelucrarea metalelor, rulmenți speciali, reductoare. industriale, fire poliesterice și utilaje tehnologice 
pentru industria alimentară. (Petru 
Necula).

PITEȘTI: Un modern 
cartier de locuințeLa Pitești se Înaltă un nou cartier de locuințe care va avea în final peste 1 700 de apartamente. situate in blocuri cu parter și 4, 8 și 9 etaje. Pînă acum au fost construite și predate beneficiarilor aproape 900 apartamente. Noul cartier aduce o notă inedită profilului urbanistic, printr-o reușită îmbinare a stilului traditional argeșean cu elemente de arhitectură modernă. (Gheorghe Cirstea),
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VASLUI : Ample lucrări 
edilitar-gospodăreștiîn aceste zile premergătoare celui de-al III-lea Congres al consiliilor populare, in toate localitățile județului Vaslui —județ distins recent pentru activitatea de anul trecut cu Ordinul muncii clasa a Il-a în întrecerea socialistă pe țară — au loc numeroase acțiuni de înfrumusețare edilitară, la care iau parte zeci și zeci de mii de cetățeni. „Datorită participării permanente a locuitorilor, ne spunea tovarășul Ion Vlad, prim-vicepreședinte al consiliului popular județean, în orașele și satele vasluiene a prins contur, numai în aceșț an, un mare număr de obiective sociale de larg interes, valoarea totală a lucrărilor edilitar-gospodărești ridicindu-se în aceste 8 luni la 534 milioane lei, cu 72 de milioane lei mai mult decit am prevăzut. Prin munca locuitorilor au fost ridicata mal multe școli noi, dispensare și peste 80 deapartamente în mediul sătesc, au fost redate circuitului agricol 1 400 hectare teren, s-au modernizat 71 km șosele, sint îngrijite 120 ha spatii verzi, Pe asemenea, au mai fost construite mii de fînțîni și cișmele, podețe și stații de autobuz, au fost colectate peste prevederi 6 500 tone metale — oțel, fontă, neferoase — 230 tone hîrtie și altele.în această activitate s-au evidențiat cetățenii și consiliile populare ale municipiilor Vaslui și Bîrlad, orașului Huși, precum și ale comunelor Costești, Tuto- va, Perieni, Zăpodeni, Deleni, Murgeni, Stăni'lești, Zorleni, Muntenii de Jos, Todirești și al

tele". (Petru Necula).

IALOMIȚA : Cu grija 
cu care se îngrijește 

propria casăLocuitorii așezărilor fitirale și urbane din județul? Ialomița ,îp- timpină cel de-al III-lea Congres al consiliilor populare cu rezultate remarcabile. în municipiul Slobozia, de exemplu, pe bulevardul Ștefan cel Mare, unde s-au dat de curînd în folosință 280 apartamente, precum și 1 500 mp spații comerciale și secții de prestări servicii ale cooperativei meșteșugărești „Muncă și producție", pe spațiile dintre blocuri, cetățenii au amenajat spații verzi și ronduri de flori, materialul săditor fiind pus la dispoziție de pepinierele consiliului popular municipal. In orașul Urziceni, cetățenii, mobilizați de deputați, participă la lucrările de modernizare a pieței. Aici, prin eforturi colective, a fost sistematizată o suprafață de 5 000 metri pătrați, spațiu de desfacere a produselor agrpalimentare.Iată numai două exemple, cele mai recente din sutele care pot fi date. Pentru că în toate localitățile județului cetățenii se ocupă cu grijă de gospodărirea așezărilor în care trăiesc, ca. de propria lor casă. (Mihai Vișoiu).

TURNU MĂGURELE : 
Cu cetățenii, 

pentru cetățeniDe la o perioadă la alta, municipiul Turn'u Măgurele, unde șe află una dintre cele mal mari citadele ale chimiei românești, iși schimbă înfățișarea, străvechea localitate de pe malul Dunării devenind tot mai frumoasă, maj înfloritoare. Consiliul popular al municipiului, cu sprijinul larg al deputaților, al organizațiilor de masă și obștești, al tuturor cetățenilor, desfășoară o susținută activitate pentru buna gospodărire a orașului. Numai în perioada care a tre- ' cut din acest an au fost plantați pește 100 000 de arbori și arbuști ornamentali, atlt în parcurile și spațiile verzi existente, eît și printre blocurile din noile cartiere. Un plus de frumusețe aduc și cele aproape 4 milioane de flori de toamnă plantate recent, de asemenea, cu sprijinul cetățenilor. Cetățenii au participat și participă la repararea și modernizarea străzilor și trotuarelor, la amenajarea locurilor de joacă pentru copii. în bilanțul acestui an au fost înscrise lucrări edilitar-gospodărești efectuate cu sprijinul lor in valoare de peste 46 mi
lioane lei. (Stan Ștefan).

MUREȘ : Prin 
contribuția populației, 

noi obiective socialeîn județul Mureș au fost construite și date in folosință importante obiective sociale — ca, de pildă, 13 000 apartamente, un modern spital clinic cu 1200 de paturi, o adevărată „uzină de ocrotire a sănătății", cuplat Cu o policlinică universitară, noi hoteluri turistice la Sovata și Tirgu Mureș, 87 săli de clasă, 1 800 locuri în internate școlare, 550 locuri in creșe și grădinițe, peste 100 km rețele de apă și canalizare, 5 stații de epurare 
a apelor etc. De remarcat că cetățenii au adus o contribuție importantă la înfăptuirea acestor obiective, realizînd lucrări in valoare de peste 500 milioane 
lei. (Gh. Giurgiu).

INIȚIATIVA CETĂȚENEASCĂ
- o valoroasă sursă pentru autofinanțarea localităților

ÎN JUDEȚUL. ARGEȘ: REALIZĂRI AMPLE Șl PERSPECTIVE DESCHISE DE PREVEDERILE 
PROIECTULUI DE LEGE PRIVIND AUTOCONDUCEREA, AUTOGESTIUNEA ECONOMICO- 

FINANCIARĂ Șl AUTOFINANȚAREA UNITĂȚILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE

O dată cu celelalte județe ale țării, Argeșul a cunoscut in anii, socialismului, și cu deosebire în’ perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului, prefaceri fără precedent. De la un ținut cunoscut odinioară mai mult prin livezile sale de pruni, Argeșul a devenit una din citadelele de frunte ale industriei românești, aici funcționind mai multe zeci de combinate și întreprinderi de mare capacitate din domeniul petrochimiei, construcțiilor de mașini, electrotehnicii, ceramicii fine, industriei textile, cauciucului ș.a.Volumul masiv al investițiilor din industrie, ca și ai celor din domeniul agriculturii, a fost însoțit de un vast program de înnoiri edili- tar-urbanistice. S-au construit aici . peste 70 000 apartamente, o vastă rețea de școli, unități de asistență medicală, magazine, ateliere de servire publică, așezăminte cultural- arțistipe etc. PițeștluJ, Curtea de Argeș, Cimpuiungul, ca și celelalte localități din județ, oferă astăzi argeșenilor condiții dintre cele mai bune de muncă și viață, așa cum mulți localnici nici nu și le imaginau cu ani țn urmă.S-a investit intr-adevăr mult in județul Argeș : peste 1Q0 miliarde lei, din care mai bine de 90 la șută în ultimii 20 de ani, Dar eforturile financiare și materiale ale statului au fost însoțite in toată această perioadă de eforturile localnicilor, care, prin munca lor de zi cu zi, au contribuit la construirea obiectivelor de investiții, la punerea lor in funcțiune, la realizarea producțiilor preconizate in noile capacități date in folosință.
CONTRIBUȚIA CETĂȚENILOR — 

IN FOLOSUL CETĂȚENILOR. Argeșenii se dovedesc însă oameni harnici și gospodari nu numai la locurile lor de muncă, ci și acasă, în cartierele și localitățile în care trăiesc Și muncesc, unde pun umărul la finalizarea lucrărilor de interes public, la realizarea obiectivelor edilitar-sociale. Așa bunăoară cetățenii au realizat in ultimii ani eu forțe proprii, prin contribuția lor directă in muncă și bani, un cinematograf la Curtea de Argeș, o casă . de cultură la Costești, Un bazin de înot . la Pitești, mai multe zeci de săli de clasă șt ateliere școlare, dispensare medicale, cămipp «culturale, au fost modernizate ! numeroase ’ drumuri și străzi, au fost amenajate spații verzi și locuri de joacă pentru copii etc. De altfel, numai în ultimul an valoarea contribuției ce
tățenești la sporirea și întreținerea 
zestrei edilitare a județului s-a ri
dicat la aproape 1 miliard lei, <— Șe poate spune, pe temeiul faptelor, că, la noi în județ, există o valoroasă și bogată experiență în conlucrarea cu cetățenii, în atragerea lor la realizarea lucrărilor de

folos obștesc — aprecia tovarășul Gheorghe Nicolae, prim-vicepreședinte al consiliului popular județean. Iată de ce apariția noului proiect de Lege privind autocon- ducerea, autogeșțiunea economico- financiară și autofinanțarea unităților administrativ-teritoriale a avut darul să trezească un viu interes în rindul locuitorilor, aceștia primind cu entuziasm și adeziune prevederile sale. Faptul că noul proiect de lege vine șă lărgească cadrul în care șg va putea desfășura pe viitor participarea cetățenilor va fi de- natură să stimuleze inițiativele locale, să mărească interesul fiecărui cetățean pentru înflorirea propriei localități. De altfel, contribuția cetățenilor va constitui una din căile

de cetățeni au trebuit să fie aminate de la un an la altul, in așteptarea de subvenții de la bugetul statului, Fără îndoială, statul va continua să ne ajute ,și pe viitor, dar acum, in spiritul prevederilor proiectului de lege — lsporindu-ne sursele proprii de venituri -- respectivele lucrări vor putea fi realizate mult mai repede. Pentru a- ceasta va trebui șă ne perfecționăm activitatea,/asigurind o conducere cu eficiență sporită a întregii vieți economice și sociale din teritoriu, dezvoltînd noi activități productive, aducătoare de venituri. 
Dispunînd de un potențial financiar 
și de forță de muncă mai mari 
— inclusiv prin contribuția cetățeni
lor — vom putea spori și zestrea

® Alături de investițiile statului, argeșenii aduc 
o importantă contribuție la dezvoltarea proprii
lor localități © Se lărgește pe viitor cadrul de 
participare a cetățenilor la înfăptuirea obiecti
velor de interes public C> Un accent sporit pe va

lorificarea resurselor locale

importante prin care se va putea asigura autofinanțarea unităților administrativ-teritoriale, depășind situația actuală — cu totul nesatisfăcătoare — cind doar jumătate din numărul localităților se autofinan- țează.Desigur, sursa principală de ve
nituri a bugetelor consiliilor popu
lare va continua să fie — așa cum 
se prevede și in proiectul noii legi 
— partea din beneficiile obținute 
de unitățile locale de producție și 
prestări de servicii, unde va trebui Să urmărim folosirea cît mai eficientă a fondurilor, creșterea eficienței economice a întregii activități. Alături de această sursă va 
crește însă aportul contribuției ce
tățenești, pe care avem datoria să 
o folosim cit mai judicios, șă o concretizăm in lucrări de cel mai larg 
interes public.Cum gîndesc argeșenii șă proce- ■ deze concret pe viitor pentru a trece -la- autofinanțarea integrală a județului, a tuturor localităților, jpornind de la cerințele noului, proiedt 'de lege ? Fh'eZcmțî la conferința județeană a deputaților, am consemnat cițeva opinii in acest senș.

DIN MATERII PRIME LOCALE
— VENITURI 
ÎNFLORIREANina Geantă, primarul ■Topoloveni : „întruciț noastră n-a reușit să se țeze pină acum, o bună

SPORITE PENTRU 
LOCALITĂȚILOR.orașului localitatea autofinan- parte dinlucrările de interes public solicitate

edilitară a localității, trecind Ia construirea unor obiective aminate pină ncum. Ne gindirn. bunăoară, șă începem cu prioritate noua școală cu 8 clase, modernizarea pieței agro- alimentare. extinderea sistemului de alimentare cți apă ș.a. Dar asupra acestor priorități urmează să ne sfătuim cu locuitorii, cum prevede de altfel — în spiritul democratic al vieții noastre —- noul proiect de lege, stabilind cu ei ce se va face pentru ei".In legătură . cu cerința autofinanțării localităților, iată și opinia exprimată de, Gheorghe Oancea, primarul orașului Cîmpulung : „în proiectul de lege se prevede că toate consiliile populare au obligația să caute și să pună în valoare acela surse de venituri care pot contribui la acoperirea bugetului local. Una din aceste modalități o constituie 
valorificarea resurselor locale de 
materii prime și energie.Șl pină acum pe teritoriul localității noastre am reușit să depistăm și. să aducem in circuitul economic o Serib 'de materiale precUni argilă;7 piatra de var, piatra de calcar, marmura de Albești, agregatele de balastieră și multe altele. Valoarea beneficiilor obținute din aceste activități beneficii din care o bună parte au rămas în bugetul local, contribuind la autofinanțarea orașului — șe ridică la mal multe sute de mii de lei. Stimulați de noul proiect de lege, avem în vedere să mărim producția realizată cu forțe proprii din materii prime locale, sporind

Municipiul Pitești impresionează prin frumoasele sale construcții de locuințe
Foto : Sandu Cristian

astfel veniturile la bugetul primăriei orașului, Astfel, pe lingă materialele „tradiționale", avem in vedere atragerea in circuitul productiv a noi materiale care se găsesc in zonă, precum cărbunele, apele geotermale, lemnul, punind totodată in valoare potențialul hidroenergetic al Riului Tirgului. Pe această cale vor spori și mai mult veniturile consiliului nostru popular, venituri din care vom putea realiza noi lucrări în folosul dezvoltării de ansamblu a localității".
MULT MAI MULTE LUCRĂRI 

DE LARG INTERES PUBLIC. Despre marile rezerve ale autofinanțării localităților ne-a vorbit Maria lordache, deputată, țărancă epope- ■ ratoare din comuna Ungheni : „Cooperativa noastră agricolă a reușit in ultimii ani să realizeze producții din ce in ce mai mari, șituindu-sg pe un loc de frunte ip județ. La aceasta a contribuit atit hărnicia membrilor .cooperatori, cit șisprijinul substanțial primit de la stat : tractoare, mașini agricole, îngrășăminte chimice ș.a. Creșterea producției agricole a asigurat nu numai venituri sporite membrilor cooperatori, dar și mărirea de la an la an a contribuției unității noastre la bugetul consiliului popular.Citind noul proiect de lege, care pune sarcini sporite in fața consiliilor populare, ne-am dat seama că noi, locuitorii — în dubla calitate de lucrători în cooperativă și de cetățeni ai comunei — putem ajuta mai mult la autofinanțarea localității, Mă refer nu numai la realizarea, cu forțe proprii, a unor obiective de interes social, dar și la scutirea bu
getului localității de cheltuielile 
pentru executarea unor lucrări — cum se spune de altfel in proiectul de lege — care șă vină 
in sprijinul creșterii producției 
agricole. Este vorba de amenajări de irigații și desecări in sisteme locale, asanarea terenurilor mlăștinoase, consolidarea celor alunecătoare, lucrări de îmbunătățiri funciare, întreținerea șj ameliorarea pășunilor și a pajiștilor etc,într-o primă etapă, prin participarea in muncă a cetățenilor, vom trece la extinderea suprafeței. îți- ; gate cu cel puțin 30 hectaj'e, feali- ' zipd totodată lucrări de, intrețiifere și” ameliorare a pășunilor și a pajiștilor comunale. Vom putea ob- •’ținfe- astfel creșterea producției-agricole, ceea ce înseamnă și creșterea veniturilor cooperativei și Întărirea autofinanțării comunei".Despre marile rezerve ale autofinanțării localităților ne-a vorbit și Gheorghe Bădescu, deputat în circumscripția electorală nr. 53 din Pitești, tehnician la Uzina de autoturisme : „Din primele discuții cu Cetățenii din circumscripție am reținut nu numai deplina lor adeziune la prevederile noului proiect de lege, dar și hotărirea lor dg a-și spori contribuția la mai buna gospodărire și înfrumusețare a localității în care trăiesc. Statul a construit în cartierul nostru — Banat ■— ca de altfel în Întregul oraș, blocuri frumoase, școli, unități comerciale și prestatoare de servicii, multe alte obiective de utilitate cetățenească. Ce ne-ar mai trebui In cartier ? Poate mai multe locuri de joacă pentru copii, poate să vedem cum stăm cu zonele pentru parcările de autoturisme, poate să ne gindirn la citeva adăposturi simple, ieftine și estetice in principalele stații ale mijloacelor de transport în comun din cartier. Ei bine, dacă pină acum așteptam — și așteptam „de șus" mijloace pentru realizarea acestor lucrări, statul avind insă de rezolvat incă multe alte cerințe mai importante și mai urgente — acum vom discuta în circumscripție cu locuitorii să finalizăm aceste lucrări 
prin contribuția noastră directă".,„Sint gînduri și intenții de viitor Inspirate de proiectul noii legi care, fără îndoială, prin hărnicia argeșenilor, vor prinde in scurt timp viață.

Mihai IONESCU 
Gh. CIRSTEA corespondentul „Scinteii"
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Oameni și fapte în ampla strategie a dezvoltării
(Urmare dîn pag. I)ță, maistrul principal Radu Tașcă.— Acum vreo treizeci de ani v-am cunoscut lâ atelierele „Nicolină", care pe atunci erau modeste ca Înzestrare tehnică. Cum ați ajuns aici și cum vă impăcați cu tehnica de virf ? \— Păi, la inceput am venit cițiva oameni de la „Nicotină" și am pornit noul șantier, luptind cu mari greutăți. Cum se spune, noi am alcătuit nucleul. E drept că nimic nu se aseamănă aici ca proporții și ca dotare cu vechea „Nicolină". A continuat însă să existe și s-a amplificat un filon deosebit de prețios : tradiția revoluționară, conștiința și răspunderea muncitorească. Din nucleul nostru se dezvoltă unul dintre cele mai puternice detașamente muncitorești ale țării. Gin- diți-vă că aici vom lucra peste 20 000 de oameni. Cît despre tehnica de virf — ca să răspund complet la întrebare — spiritul revoluționar se manifestă, azi nu numai in însușirea, ci

și în propulsarea ei. Drept dovadă, anul trecut s-au înregistrat 40 de propuneri de invenții, precum și numeroase inovații care, prin valoarea lor, au situat unitatea noastră pe primul loc pe județ.Secția forjă grea nr. 1 e condusă de subinginerul Gheorghe Gust. Ne spune că a lucrat la Hunedoara exact 20 de ani, 20 de luni și 20 de zile. Cind s-a întemeiat combinatul a ho- tărît imediat să se întoarcă pe meleagurile sale, moldovenești. Cum era să nu facă acest lucru cind s-a născut într-o,casă vecină cu Hanul Ancuței, cel atit de măiestrit evocat de Sadoveanu ?Iată aici, Ia forjă, presa de 6 000 tone forță, pornită pentru prima oară la 15 septembrie 1980 de către tovarășul Nicolae Ceaușescu. Acei gest de întemeiere se continuă azi în mișcările precise, ordonate, comandate de forjorii Eracle Toma, Gheorghe Axinte și Dan Sofronea, care fac ca imensa bucată de metal incandescent să ia formele dorite : acum se forjează un cilindru de laminor de 50 tone, Aflăm că presa

este instalată exact in mijlocul fostei albii a riului Nicolină —- strămutat acum mai departe, sub dealul Cetățuia că are o greutate proprie de două milioane kilograme, fundația ei fiind de dimensiunile unui bloc cu patru etaje. Ascultind toate acestea ne întrebăm care vor fi proporțiile presei de 12 000 tone forță a cărei construcție începe acum 7— Proporțiile constituie doar un aspect, ne răspunde Gheorghe Gust. Cel mai important este faptul că dotarea combinatului și pregătirea oamenilor creează posibilitatea îndeplinirii celor mai pretențioase solicitări ale economiei naționale. Rațiunea existenței combinatului nostru este tocmai aceea de a fi un puternic pilon al României in ampla strategie a dezvoltării.Poposim către finalul vizitei noastre la comitetul de partid al fabricii metalurgice, unde aflăm de Ia secretara cu probleme de propagandă, Stela Fodor, că grupurile școlare ale combinatului cuprind 6 000 de elevi. Cifra ni se pare impresionantă, oglindind

dimensiunile umane ale dezvoltării acestei puternice unități economice.6 00Q de tineri ! Cit de mult contrastează pasul către viitor al acestei uriașe forțe a Iașiului contemporan cu cele înscrise cu resemnare intr-o monografie a anului 1938, in care se spunea textual : „lașiul este un oraș despre care se poate vorbi numai ia trecut, A fost, lașiul este un oraș fără viitor".Din fericire pentru Iași și pentru întreaga țară, lupta partidului, revoluția din August, anii socialismului au schimbat fundamental destinul istoric al României, soarta oamenilor și a tuturor așezărilor. în patru decenii de viață liberă populația orașului „fără viitor" a crescut de trei ori, bizuindu-și traiul pe o înfloritoare dezvoltare economică. Industria județului, mult rămasă in urmă, abia pilpîind in trecut, distrusă apoi de război, astfel incit în 1945 înregistra un nivel extrem de scăzut, a crescut la 3.9 miliarde lei pină in 1965, pentru a înregistra în ultimele două decenii un salt spectaculos, ajungind la

peste 35 miliarde Iei in a- cest an. Puternica, moderna dezvoltare industrială este temelia trainică pe care s-au înălțat noile ctitorii ale Iașiului contemporan. Vechilor zidiri — ale căror frumuseți arhitectonice au fost reconstituite și puse in valoare — Ii s-au adăugat noi și impunătoare edificii, cartiere întregi, care se desfășoară armonios pe cele șapte coline ale. orașului. Luminata cetate universitară — care împlinește toamna aceasta 125 ani de la intemeiere — are acum cetăți-surori in Dealul Copoului, la Sărărie și pe cimpia Bahluiului și a Țuțorii. La Teatrul Național, la Operă, in sălile Palatului Culturii, in paginile publicațiilor literare și in cele tipărite de editura „Junimea" noblețea mesajelor înaripează către fapte- mari, pe măsura tradițiilor înalte ale trecutului și a strălucitelor înfăptuiri socialiste. Toate acestea înseamnă și muncă, și creație, și visare in lașiul con- , temporan in care focul nestins al combinatului de la poalele Cetățuii topește metalul și plăsmuiește metafore.
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0 CERINȚĂ A DEMOCRAȚIEI SOCIALISTE

REZOLVAREA Him A SCRISORILOR 
OAMENILOR MUNCII

In concordanță 
cu exigențele 

economieiPreocupat de bunul mers al activității in unitatea în care iu- cyează, de întărirea, grijii și răspunderii față de folosirea și Păstrarea corespunzătoare a instalațiilor din dotarea acesteia, unul dințre corespondenții voluntari ai „Scinteii" de la întreprinderea de autoturisme Pitești (I.A.P.) propunea intr-o scrisoare adresată redacției urgentarea redistribuirii sau casării, potrivit normelor legale, a unor mașini și utilaje scoase din funcțiune.
Direcția organizare- 

control din cadrul Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini, căruia i ș-a trimis spre soluționare aceaștă scrisoare, a răspuns redacției că in urma unor reorganizări la I.A,P. și a transferării producției unor repere și subân- samble în subordinea altui minister au fost dezafectate și repartizate altor unități numeroase mașini, utilaje și instalații tehnologice. Totuși, la data analizei întreprinse, au fost identificate 39 de. utilaje care au ocupat o vreme spațiile do producție ale unei hale. S-au luat Insă măsuri pentru depozitarea lor intr-o magazie special amenajată; Totodată, pentru o parte din a- ceste utilaje §-a întocmit documentația de casare, ce se află in curs de avizare. Celelalte au fost înscrise In listele de utilaje disponibile și comunicate tuturor centralelor industriale, Ministerului Aprovj- zjoiiării Țehnico-Ma- țeriale, consiliilor populare județene. Iii vederea redistribuirii.Răspunsul lămurește, de asemenea, și o gltă problemă la care ge referea- scrisoarea — respectiv, îmbunătățirea asistenței medicale pentru personalul ■ - Centralei .industriale și al întreprinderii de autoturisme Pitești. Se precizează că aceasta este asigurată de spitalul și policlinica din Mioveni, dotate cu aparatură și instrumentar modern, la care sînt încadrate 20 cadre medicale. Totodată, se arată că, pe lingă cele 7 puncte nredicale, din care trei cu activitate în trei schimburi, existente in Întreprindere, in prezent se află în curs de amenajare, prin muncă patriotică și cu materiale recuperate, incă un punct medical pentru medicina muncii și un dispensar medical. împreună rt! conducerea întreprinderii s-au stabilit măsuri pentru Încheierea lucrărilor și

darea in folosință a acestor noi spații medicale pină la sfirșiful trimestrului al III-lea a.c.
Normele legale 

- riguros 
respectateîn comuna Luncavi- ța din județul Caraș- Severin loturile zootehnice nu erau distribuite corespunzător prevederilor legale, ci erau inchiriate potrivit unei praetici arbitrare. Motiv pentru care un sătean a cerut organizației de bază P.C.R. Lupcavița că intr-o adunare generală să șe prezinte g situație clară asupra modului în care sînt administrate și gospodărite aceste terenuri, insumind o suprafață de peste 30 ha. Cererea a rămas fără răspuns și n-a fost urmată nici de măsuri de îndreptare a lucrurilor -- se ar|țș intr-o scrisoare adresată redacției.Verificările efectuate de comitetul exe

cutiv al consiliului 
popular judefegn au confirmat justețea sesizării. în consecință s-a stabilit ca adunarea generală 3 organizației de bază Lurj- cavița să analizeze modul in care biroul acesteia ș-a ocupat da rezolvarea 'propunerilor, sesizărilor' și ye- clamațiilor oamenilor muncii, in vederea inlătyrărjj neajunsurilor constatate (n acest domeniu. S-a dispus ca biroul executiv al Cpnșiliuluj popular comunal să rediștrihuie loturile zootehnice numai după criteriile prevăzute ip Jgge. șj numai pentru completarea producției da

furaje necesare in gospodăriile populației, C§1 vinovați de abaterile săvirșlte au fost sancționați disciplinar.
De ce numai 

la intervenția 
„Scinteii" ?Două scrisori din locuri diferite semnalau aceeași problemă : degradarea unor apartamente de la ultimul etaj din blocul K(, de pe strada Bucegi nr. 2 din Hunedoara și. respectiv, blocul A7 de pe strada Kiseleff din Drobeta-Țurnu Severin, din cauza infiltrațiilor apei prin terasele defecte.Problema a fost semnalată in repetate rinduri organelor locale de resort, cerin- du-se înlăturarea defecțiunilor și prevenirea agravării stricăciunilor, Cum’ sesizările n-au avut, njei un ecou pe pjan locaj. Semnatarii lor s-au a- dresat ziarului, îp ambele răspunsuri, primite de la consiliile populare ale municipiilor respective ’ se confirmă realitatea .celor sesizate șj șg dispun măsurile cuvenite pentru efectuarea reparațiilor.Toate bune, dar,,, se ridică o întrebare ; era oare neapărat nevoie de intervenția ziarului, ațita vreme ciț problema sesizată de cetățeni putea fl — și trebuia — soluționată de la hun început pe plan local ? Nu ește timpul să șe pună capăt obicejului unor foruri locale de a se mobiliza la rezolvarea unor sesizări ale oamenilor muncii doar atunci cind sînt sesizate diferite foruri sau instituții centrale ?

La semnalele cititorilor
e Receptivitate, Pe baza sugestiilor făcute de corespondentul voluntar Gheorghe Peyianu, in scrisoarea adresată „Scinteii", conducerea fabricii de cărămidă din comuna Hinova, județul Mehedinți, a acționat pentru mai buna organizare a activității. Astfel, s-au stabilit măsuri de diversificare a produselor fabricate, yrrhind cp in perioada următoare șă șe asimileze cărămidă', normală, cărămidă de placaj și ghiyece de flori. De așerriegea, se urmărește permanent mocani- zarea și raționalizarea- ufior ’prbce'se de fgbri-' eație, reducerea normelor de consum și creșterea productivității muncii.
0 Restanțele vor fi recuperate. Răspunzlnd la o sesizare adresată „Scinteii", Antrepriza eon- strucții-montaj a Regionalei de căi ferate București ne-a adus la cunoștință că, in semestrul I. Uzina de impregnat traverse Suceava a avut greutăți în aprovizionarea cu unele materiale și în desfășurarea lucrărilor de reparații capitale, înregiștrmd unele restanțe in îndeplinirea planului. în prezent, aceste lucrări fiind terminate, s-a stabilit un program concret de măsuri pentru ca pină la șfirșitul anului să fie recuperate toate restanțele,
9 Transportul In comun Intre cartierul Inel II și celelalte zone ale municipiului Constanța, ne-a răspuns consiliul popular municipal la o sesizare adresată redacției, este asigurat in prezent de o linie de autobuze. Pină la șfirșitul anului curent se vor da in exploatare linia de tramvai ce va face legătura intre zona industrială și cartierul Soveja, precum și linia de troleibuze nr. 27, intre zonă industrială și centrul orașului ; ambele trasee străbat și cartierul Inel II.

Gheorghe pARVANBuletin de Mădîrjac
Comuna Mădirjac, 

județul Iași, este si
tuată pe un deal și-o 
vale, intre alte dea
luri, văi Și multe pă
duri. Pină la cea mai 
apropiată altă comu
nă (Popești) sint 14 
km, pină la cea mai 
apropiată gară (Podu 
Iloalei) sint 22. Aceas
tă așezare izolată, 
mică și necunoscută, 
are 532 familii și 122 
de abonați telefonici, 
adică un telefon la 
4—5 locuințe.

Satele Mădirjacului 
nu șint prea risipite, 
deci nu trebuințe 
stringente de asigura
re a legăturilor tele
fonice au determinat 
proliferarea lor. Este 
doar un reflex al as
pirației constante și 
concrete spre urbani
zare, vizibil și în mul
te alte amănunte, pre
cum și in aspectul 
general al localității. 
Pe lingă înscrierea a- 
șezării pe coordonatele 
civilizației, detaliul a- 
mțfltit mal ilustrează 
o realitate. Am desco- 
perlt-o 
teren a 
cuitorii 
fiecare 
pentru 
de oameni, uniți insă 
prin aceeași atitudine 
față de vatra satului și prosperitatea ei.

Pe învățătorul pen
sionar Vasile Jilavu 
l-am găsit aplecat in
tre tufele de tranda
firi, cu degetele sin- 
gerinde. La SI de ani 
vederea drămuiește 
mult bucuria ochilor, 
dar și fără ajutorul 
privirii pasionatul gră
dinar îngrijește de 
florile curții, chiar 
dacă trebuie să se fo
losească pentru asta 
mai mult de pipăit. 
Nici la trandafiri nu 
renunță, spinii aces-

prin cunoaș- 
trei dintre lo- 
din Mădirjac, 
reprezentativ 

altă generație

tora fiindu-i mai puțin dușmani și mai 
mult călăuze. Deviza 
de viață a octogena
rului de astăzi i-a in
suflat-o în tinerețe 
unul din profesorii 
sat : „Niciodată să nu 
plecați d,in satul in 
care ați fost numiți. 
Oricit ar fi el de mo
dest, prin osirdia 
voastră să-l transfor
mați in gură de rai“, 

’ șederiiRezultat r al ........,. 
de-o viață a lui Va
sile Jilavu in comuna 
Mădirjac ? Pe lingă 
luminarea elevilor, e 
impămlntenirea de
prinderilor de a se 
cultiva legume și flori, 
necunoscute pină la 
el in acest ținut al 
pădurenilor. Zeci și 
zeci de iniimplări, 
unele antologice, pre
sară stăruința acestui 
dascăl, răsplătită as
tăzi de faptul că în
tregul Mădirjac arată 
ca o grădină.

Alt om este prima
rul, Viorel lordache. 
A . refuzat post și lo
cuință în Iași s pli
nind : „Mie imi place 
viața la țară. Cit e 
de frumos și cit de 
frumos poate deveni 
satul românesc !“. in 
1973 s-a stabilit la 
Mădirjac, iar din 1978 
se află in fruntea co
munei, mandat după 
mandat. Perseverența 
lui a fost îndreptată 
in două direcții. Pri
ma ; să nu se mai 
spună „Ca la Mădir- 
joc...“ (depreciativ), ci 
„Ca la Mădirjac !“ 
(elogios) ! a reușit, 
aspectul localității 
fiind literalmente de 
invidiat, O altă direc
ție a fost să convingă 
cit mai mulți oameni 
să rămină ori să se 
stabilească aici. Rezul
tatul stăruinței, țac-

tului, exemplului per
sonal și al faptelor 
edilitare; a incetat 
migrația locțiitorilor 
spre alte comune ori 
orașe, iar dintre ca
drele de specialiști 
numai trei mai au do
miciliul in altă parte.

Unul dintre dinșii 
este profesorul de 
franceză, Dumitru 
Trofic, ieșean get- 
beget, cu toate rudele 
in marele municipiu 
moldav, La data do
cumentării se afla in 
concediu. Nu pe lito
ral, nu in vreo sta
țiune montană, ci in 
sat, acolo unde stă 
intregul an, pentru 
a preda limba lui 
Voltaire. S-a înca
drat de bunăvoie ca 
muncitor pe șantierul 
noului bloc, ce se 
înalță in fața consiliu
lui popular. A făcut-o 
cu dublu scop : să se 
înscrie irț morala ge
nerală a comunei, 
care prețuiește omul 
nu după rang, ci după 
cit și cum muncește 
in mod direct pentru 
obște ; dar a făcut-o 
și Cu speranța că, 
fiind blocul gata, iși 
va putea realiza mai 
repede dorința de a 
obține locuință stabilă 
in comună și „bule
tin de Mădirjac“.

Pentru cine vede 
transformările impre
sionante survenite in 
aspectul și viața aces
tei localități modeste, 
miraculoasa forță de 
atracție exercitată de 
ea nu mai surprinde. 
Această forță iși tra
ge seva prin rădăci
nile adinei și între
pătrunse ale stabili
tății și răspunderii ci
nice, păstrate și în
viorate generație de 
generație.

Sergiu ANDON
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In fiecare unitate, măsuri gospodărești 
pentru stringerea tuturor rezervelor de furaje

Stringerea și depozitarea tuturor rezervelor de furaje este de cea 
mai mare însemnătate pentru asigurarea bunei hrăniri a animalelor in 
perioada de stabulatie. Condițiile climatice din acest an au făcut ca in 
unele Județe să nu se realizeze cantitățile de fin și suculente prevă
zute in program. De aceea, trebuie depozitate toate resursele de furaje, 
intre care o mare pondere o dețin capitulele de floarca-soarelui și cocenii 
de porumb. Cum s-a organizat stringerea și conservarea acestora Ne 
răspund cadre de conducere de la direcțiile agricole din două județe.

MEHEDINȚI
9

Ing. Manea NICOLAE, directorul direcției agricole județene :„Pentru a completa deficitul de furaje cauzat de seceta, excesivă din vara acestui an — Mehedintiul fiind printre județele cele mai afectate — direcția agricolă și cadrele de conducere din unitățile agricole urmăresc stringerea tuturor produselor secundare rezultate, de . ,1a.. .cultura flOrii-soarelui și .porumbului. Floa- rqa-soarelui este recoltată manual, capitulele și pleavă se adtină în sapi și cu ajutorul căruțelor sînt transportate în baza furajeră. Procedînd astfel, cu toate că cultura a fost mult afectată de secetă.. am reușit să depozităm în numai trei zile peste 8 250 tone capitule de pe cele 6 110 hectare recoltate. în unitățile agricole din consiliile agroindustriale situate în zona de cîmpie a județului — Obirșia de Cîmp', Recea. Gruia, Devesel, Vînju Mare și Gogoșu — s-a trecut, de citeva zile, la recoltarea porumbului. Munca a fost astfel organizată incit peste 80 la sută din cele 46 579 hectare cu porumb să fie recoltate manual. Concomitent. sînt tăiati și cocenii in vederea insilozării. Pentru reușita acestei acțiuni s-au făcut din timp reparațiile și reviziile, lă cele 340 mașini care sînt folosite zilnic la stringerea și însilozarea furajelor, în fiecare unitate au . fost alcătuite formații din cooperatori și mecanizatori care acționează la stringerea furajelor. Zilnic, însilozăm între3 800—4 000 tone furaje. în cursul acestei săptămîni, va începe recoltarea porumbului și în consiliile agroindustriale din zona de nord a județului, incit se va ajunge la4 500 hectare recoltate zilnic. Ca atare, va crește și ritmul la însilozat pînă la 7 000 tone pe zi. Din . cele 182 660 tone suculente planificate, am realizat pină în prezent. 38 000 tone. Această cantitate raportată la perioada în care ne aflăm este, bineînțeles, sub prevederile de plan. Tocmai de aceea acționăm cu toate mijloacele zi și noapte pentru a strînge și. depozita, in condiții optime, toate furajele existente pe cîmp. Acolo unde mai apar neajunsuri in organizarea muncii, intervenim operativ cu măsuri severe pentru ca întreaga activitate să șe desfășoare pe ansamblul județului, în fiecare unitate, conform măsurilor stabilite de
Însămînțările — pregătite temeinic

(Urmare din pag. I)mințărilor pînă la 1 octombrie în zonele colinare și de nord, și pînă la 15 petombrie in cele din sudul și vestul .țării. Se Cuvine subliniat că acesta este un obiectiv pe deplin posibil de realizat. Forțele mecanice existente în dotarea stațiunilor pentru mecanizare permit ca, în fiecare unitate agricolă, in- t sămințarea orzului să se realizeze în 3—4 zile, iar a griului — in 8—10 zile. Efectuarea semănatului în aceste intervale de. timp impune ca, încă de acum, să se creeze toate condițiile pentru realizarea și depășirea vitezelor zilnice de lucru stabilite, pe fiecare formație de lucru. Iar dintre ' aceste condiții, asigurarea unui larg front de lucru pentru semănători se detașează ca fiind decisivă. Pretutindeni trebuie să se urmărească ca executarea arăturilor și pregătirea terenului să se facă cu un avans de cel puțin două săptămîni înainte de in- sămințarea suprafețelor respective. Or, pentru aceasta, in momentul de față este deosebit de important ca in toate unitățile agricole să se acționeze cu forțe umane și mecanice sporite la recoltarea și eliberarea de resturi vegetale a terenurilor ce urmează să fie semănate, cu prioritate a terenurilor o- cupate cu porumb, soia, sfeclă de zahăr și alte culturi tirzii. Această cerință este de subliniat cu atit mai mult cu cit orice intirziere a eliberării terenurilor destinate însămînțări- lor duce inevitabil la nerespectarea 

către comandamentul județean pentru agricultură".La cele spuse de directorul direcției agricole județene — pe baza constatărilor din teren — ținem să mai adăugăm citeva aspecte. Sînt unități agricole de stat și cooperatiste in care, printr-o bună organizare a muncii, in cimp se inregistrează viteze de lucru superioare celor stabilite inițial. Tot atit de adevărat este și faptul că in unele locuri nu se acționează cu toată răspunderea pentru folosirea cu randament sporit a forței manuale și mecanice. Iată două cazuri. Cu toate că recoltarea porumbului avansează rapid, în cooperativele agricole din Florești, .Voloigc, Stîngăceaua, Cujmir, Salcia, Dîrvari și altele, cantitățile de furaje însilozate zilnic sînt încă sub nivelul posibilităților. în alte cooperative agricole, ca cele din Vraja, Gogosu, Căzănești, Strehaia, Vîn- juleț și altele, se acționează mai mult cu forțele mecanice, fără a se trece hotărît la mobilizarea și folosirea din plin a forței manuale existente. Acum este necesar, mai mult ca oricînd, ca în fiecare unitate agricolă conducerile unităților, cu sprijinul comitetelor comunale de partid și al consiliilor, populare, să acționeze ferm pentru ca toti locuitorii satelor să participe efectiv, zi de. zi, la realizarea integrală a volumului de lucrări planificat și cu deosebire la stringerea, transportul și depozitarea furajelor. (Virgiliu Tătaru, corespondentul „Scînteii").
TULCEA

loan ZAHARIA, director cu producția animală la direcția agricolq județeană— Datorită secetei din acest an. în unitățile agricole ale județului Tulcea au fost adunate in depozitele de furaje doar 25000 tobe grosiere și aproximativ 50 000 tone suculente. ceea ce reprezintă doar o treime din cantitățile necesare. Ca urmare, am luat măsuri pentru a suplini aceste furaje cu producția secundară, care rezultă la recoltarea culturilor tirzii. O atenție deosebită acordăm recoltării, in perioada .optimă, a porumbului. Este vorba de stringerea producției de porumb de îndată ce lanurile au ajuns la umiditate. fără a aștepta să se usdce cocenii. Cei cu umiditate de 40—50 Ia sută sint tocati și insilozati după

amplasării griului după cele mai bune plante premergătoare. Asemenea situații nu trebuie admise sub nici un motiv, intrucît. insă- mințarea griului după grîu, mai mulți ani la rind, are efecte cit se poate de dăunătoare asupra producției.în ansamblul pregătirilor pentru buna desfășurare a insămințării cerealelor păioase de toamnă, o atenție sporită se cuvine a fi acordată respectării întocmai a tehnologiei griului cultivat pe terenuri irigate. Cerința esențială in acest caz o Constituie aplicarea udărilor de aprovizionare și de răsărire, pentru a se asigura în sol umiditatea optimă necesară valorificării dozelor sporite de îngrășăminte chimice și realizării densității prevăzute. Experiența din acest an a unor unități agricole a dovedit cit de păgubitoare este neefectua- tea acestor lucrări de bază la cultura griului irigat. Tocmai de aceea, trăgind Învățămintele ce se impun și ținind seama că in această toamnă 610 000 hectare cu griu și 220 000 hectare cu orz și orzoaică se vor semăna pe- terenuri irigate, este absolut necesar ca factorii in drept să ia măsuri energice pentru a se asigura din timp condițiile materiale pentru aplicarea . udărilor' de aprovizionare cu apă a solului, sau a celor de răsărire, în funcție de deficitul de umiditate existent în sol. Numai în acest fel, indiferent de evoluția vremii, se pot. obține pe terenurile irigate producții mari 

tehnologia stabilită. Numai pe această cale se vor realiza peste 100 000 tone de siloz in amestec cu alte suculente. Iată cum am organizat această acțiune :La fiecare combină de tipul C 6 P, pentru recoltarea porumbului, sint asigurate două tractoare cu cite două remorci care preiau din mers întreaga cantitate de coceni tocati. Aceștia sint transportați la capătul solei sau. dacă distanța nu este prea mare, direct in fermele zootehnice, unde sint însilozați. în întreprinderile agricole de stat Mihail Kogăl- niceanu. Baia și Traian, in fermele zootehnice ale cooperativelor agricole Frecăței și Valea Nucarilor. în numai citeva zile de cind a început recoltarea porumbului, au fost insi- lozate cantități apreciabile de coceni cu umiditate mare. Se poate spune că in unitățile respective s-au asigurat de pe acum furajele pentru perioada de iarnă.— Din datele cuprinse in situația operativă. a direcției agricole și din constatările de pe teren a rezultat că. în unele unități agricole, se neglijează valorificarea acestor surse de furaje.— într-adevăr, în unele unități agricole din consiliile agroindustriale Casimcea. Greci și Somova, nu se acționează cu răspundere pentru recoltarea porumbului, cu toate că acesta a ajuns la maturitate. Ca urmare. se pierde momentul optim de însilozare a cocenilor. De aceea. în cooperativele agricole Nufăru. Tulcea. Casimcea. Dealu. Beidaud. Greci, unde nu s-a trecut încă la însilozarea cocenilor, impreună cu inginerii șefi si șefii de fermă am identificat solele de pe care porumbul poate fi recoltat cu prioritate. Nu vom accepta ca recoltarea porumbului să se amine pină cind cocenii se vor usca, cum se proceda în alți ani.— Cum sînt valorificate capitulele de floarea-soarelui ?— Pînă acum au fost adunate aproape 1 000 tone de capitule de floarea-soarelui. în cooperativele agricole Luncavița. Dăeni și Pece- neaga s-au luat măsuri în vederea recoltării manuale a capitulelor verzi in solele unde coacerea nu este uniformă. Acestea sint solarizate. după care se treieră staționar, iar resturile care rămin sînt depozitate în fermele de ovine. De asemenea, după combine, lucrează echipe de cooperatori, care adună capitulele căzute. O importantă deosebită acordăm colectării plevei. toate combinele fiind echipate cu colectoare. Pentru a economisi combustibil, am organizat transportul acestor furaje numai cu atelajele.. Pînă la încheierea recoltării florii-soarelui pe cele 25 600 hectare. vom aduna aproape 5 000 tone de pleavă și capitule. care vor constitui un furaj deosebit de valoros pentru hrana animalelor. (Ncculai Amihulesei, corespondentul „Scînteii").

și constante. Referindu-ne la problemele care trebuie să-și găsească o rapidă soluționare pină la începerea insămînțărilor de toamnă, semnalăm faptul că unitățile Ministerului Industriei Chimice au datoria să urgenteze livrarea, pînă Ia 30 septembrie, a întregii cantități de îngrășăminte cu fosfor necesare fertilizării terenurilor ce vor fi semănate cu grîu și orz.în această perioadă, oamenii muncii de la sate sint angajați pe un front larg la executarea lucrărilor agricole de toamnă. Dintre acestea, un loc central trebuie să-l ocupe încheierea in cel mai scurt timp a tuturor pregătirilor pentru însămințarea cerealelor păioase. Susținînd puternic eforturile lucrătorilor de pe ogoare, organele județene de partid și agricole, organizațiile de partid de la -sate, consiliile populare și conducerile unităților agricole au datoria de a generaliza larg experiența bună dobindită, de a lua măsuri ferme pentru înlăturarea neajun- . surilor manifestate in acest ah, Totodată, ele trebuie să desfășoare o susținută muncă politică și organizatorică pentru a mobiliza pe toți mecanizatorii și specialiștii la executarea lucrărilor. de semănat în timpul optim și la un înalt nivel calitativ, în spiritul sarcinilor și exigențelor formulate de secretarul general al partidului, astfel incit în această toamnă să se pună baze solide obținerii de recolte mari de griu și orz în primul an din cincinalul viitor.

irmen!
In această perioadă, pe șantierele de investiții se muncește energic, cu stăruință pentru finalizarea rapidă a lucrărilor de construcții-montaj și punerea in funcțiune a noi obiective și capacități productive. Eforturile ce se depun în acest sens sint in deplină concordanță cu interesele majore ale economiei naționale, deoarece orice cișțig de timp la intrarea in producție a noilor capacități contează foarte mult, echivalează cu fabricarea unor importante bunuri materiale; cu satisfacerea anumitor solicitări ale consumului intern și ale exportului.

lată motivul pentru care, in zilele și săptăminile următoare, este necesară o și mai puternică concentrare de forțe umane și mijloace materiale în vederea accelerării ritmului de lucru pe toate șantierele. Cum se acționează concret pentru realizarea acestui obiectiv, ce probleme trebuie soluționate de urgență ? - sint temele raidului nostru pe șantierele Centralei electrice de termoficare din Brașov și Uzinele electrice din Govora.
Munca făcută cu răspundere de constructori 

cere un răspuns pe măsură din partea furnizorilor
Unele amănunte neluate in seamă, 

dar importante pentru finalizarea lucrărilor

Pe șantierul Centralei electrice 
de termoficare din Brașov

Viitoarea Centrală electrică de termoficare Brașov, urmează să asigure agentul termic necesar cartierelor din zonele de nord și nord- est ale orașului, pulsind in același timp in sistemul energetic național mai bine de 600 000 MWh energie electrică anual.Stadiul și ritmul actual al lucrărilor demonstrează interesul deosebit manifestat de constructori pentru realizarea cit mai repede cu putință a acestui important obiectiv energetic. Astfel, după șapte luni din acest an, constructorii au ra- ■. portat nu numai recuperarea restanțelor acumulate datorită condițiilor grele de lucru din timpul iernii trecute, ci și realizarea unui însemnat volum de lucrări peste prevederile graficelor la zi.în momentul de față, pe șantier se acționează in ritm susținut, practic la toate obiectivele centralei : corpul principal cu sala turboagre- gatelor, corpul buncăre și turnul de alimentare nr. 1, la sala cazanelor, stația de demi- neralizare a apei, stația de 110 kW și gospodăria de cărbune.— Datorită organizării riguroase a activității constructorilor, vom asigura fronturile de lucru pentru montori la termenele stabilite — ne-a informat ing. Petru Răpișcă, șef de brigadă complexă.Alături de organizarea mai bună a lucrărilor și întărirea colaborării dintre brigăzi, un rol important in accelerarea ritmului de execuție l-a avut aplicarea unor tehnologii de lucru avansate, cu eficiență sporită. Este, bunăoară, cazul preasamblării la sol a subansamblelor de planșee metalice pentru turnul de alimentare și corpul buncăre. Soluția prevăzută de proiectant consta în ridicarea cu ajutorul macaralei a fiecărui subansamblu și montarea lui prin sudură, la înălțime. Dar constructorii âu analizat și propus o altă soluție. Elementele din componența planșeelor metalice au fost asamblate la sol și, apoi, montate pe poziția lor „în pachete" compacte. în felul acesta, productivitatea muncii a crescut cu 35 la sută, îmbunatățindu-se în mod corespunzător și calitatea execuției. Concludent este și un alt exemplu. în proiect, structura de rezistență a stației de pompe trebuia turnată din beton monolit, fapt care ar fi prelungit termenele de execuție. Conducerea brigăzii a propus proiectantului — Institutul de studii și proiectări energetice din București

O imagine de pe marele Șantier naval din Brăila
Fruntașii știu întotdeauna că pot face mai multDesfășurîndu-se intr-un spirit de înaltă exigență muncitorească, in condițiile in care în perioada ce a trecut din acest an s-au obținut o serie de rezultate bune — au fost recuperate integral restanțele acumulate in primele, luni ale anului la producția fizică, prevederile de plan pe 7 luni fiind depășite cu peste 6 000 tone minereu — adunarea generală a reprezentanților oamenilor muncii de la Exploatarea minieră Herja, județul Maramureș, a avut un pronunțat caracter de lucru.Prin analiza aprofundată, critică și autocritică, a rezultatelor din prima parte a anului, prin caracterul combativ și constructiv al dezbaterilor, adunarea a reliefat cu claritate că oamenii muncii din această importantă unitate economică dispun de mari posibilități de sporire a producției și eficienței economice, care, printr-o valorificare mai intensă, vor permite colectivului de aici să răspundă cu promptitudine cerințelor economiei naționale, sarcinilor de maximă însemnătate stabilite de partidul nostru, de secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușeșcu, privind dezvoltarea bazei energetice și de materii prime a țării.Dintre problemele de cea mai mare însemnătate aduse in dezbaterea adunării generale, două au genefat cele mai aprofundate discuții : coordonarea mai bună a eforturilor întregului colectiv in vederea reducerii diluației minereului și creșterea eficienței fiecărui leu investit, prin sporirea gradului de recuperare a minereurilor din zăcăminte. Aceste aspecte au. așa cum s-a subliniat in cadrul . adunării generale, un rol foarte important pentru ridicarea pe un plan calitativ superior a întregii activități desfășurate de minerii de la Herja. Oprindu-se asupra lor, participanții la dezbateri au criticat sever neajunsurile care mai persistă in această privință, au propus o seamă de soluții valoroase pentru înlăturarea lor. între altele, s-a insistat asupra faptului că datorită specificului zăcămîntului de minereuri neferoase complexe din această zonă, ce se caracterizează prin filoane înguste și inconstante, există permanent riscul amestecării, incă din aba

— o altă metodă, bazată pe executarea întregii structuri din elemente prefabricate. în consecință, durata de execuție a fost scurtată cu aproape 12 luni, realizindu-se și o însemnată economie de materiale. Totodată, productivitatea muncii a crescut cu peste 50 la sută. La ritmul inalt de lucru atins in ultimele luni pe șantier, intr-o măsură hotărîtoare a contribuit și gradul ridicat de industrializare a lucrărilor, concretizat prin prefabricarea in proporție de circa 70 la sută a elementelor de structură ale viitoarei centrale.Programul de lucru, realist și mobilizator. întocmit de constructori, ca și stadiul lucrărilor asigură condiții nu numai pentru realizarea acestora la timp, ci chiar și pentru devansarea unora dintre ele. După cum am văzut, soluții în acest sens s-au găsit.Se impune in- să ca eforturile constructorilor să fie mai mult susținute prin livrarea la timp și în condiții optime de calitate a construcțiilor metalice și utilajelor tehnologice. Ridicăm această problemă deoarece nesosirea la timp a acestora a .încăput să provoace unele greutăți in desfășurarea ritmică a lucrărilor pe șantier. Este, printre altele, cazul utilajelor pentru centrala termică de pornire, unde, deși construcția este terminată, lucrările sint aproape sistate din lipsa echipamentelor tehnologice ; sau cazul construcțiilor metalice pentru primul cazan. Ce-i drept, pe șantier au sosit unele dintre elementele metalice ale acestuia, dar furnizorul nu a livrat tocmai stîlpii de rezistență. Or, fără ei, lucrările nu pot continua. Și mai serioasă este problema utilajelor tehnologice. Ceea ce-i neliniștește pe lucrătorii Trustului antrepriză generală de construcții industriale din Brașov este faptul că nu există un grafic definitiv de livrare a utilajelor și a construcțiilor metalice. Iar această situație nu-i de natură să-i stimuleze în muncă pe constructori și montori. Iată de ce se impune ca unitatea beneficiară — întreprinderea electrocentrale Ploiești — să soluționeze cit mai curînd problema contractării și livrării construcțiilor metalice, a conductei de apă și mai ales a utilajelor tehnologice. Este obligația sa s-o facă !
Nicolae MOCANUcorespondentul „Scinteii"

taj, a minereului cu steril — fie ca urmare a amplasării incorecte a găurilor în rocă, fie datorită încărcării neglijente a materialului rezultat după explozie. Și intr-un caz și in altul, au arătat cei ce au luat cuvintul în cadrul adunării generale, consecințele sint aceleași : materia primă ajunge Ia prelucrare diluată, ceea ce, in final, ridică costul de producție al fiecărei tone de metal.Adîncind analiza, mai mulți participant, la dezbateri au scos în evidență că la o asemenea stare de lucruri a contribuit și faptul că anul acesta, datorită unor greutăți intim- 
La Exploatarea minieră Herja - 

Maramureș, o hotărîre unanimă: 
SPORIREA PRODUCȚIEI DE MINEREURI

pinate in prima parte a anului, nu s-a asigurat la nivelul cerințelor, prin lucrări de pregătire, un volum mai mare de masă filoniană exploatabilă, care să constituie o rezervă față de planul „la zi“. De aici și tendința unor lucrători de a umple vagonetele oricum, neglijîndu-se astfel calitatea minereului ce este trimis spre flotație.Ce soluții s-au propus în adunarea generală pentru lichidarea grabnică a acestor neajunsuri care influențează negativ activitatea minerilor de aici ? Dumitru Grigore și Ștefan Caizer, doi dintre cei mai' buni specialiști ai minei, au cerut consiliului oamenilor muncii să elaboreze un program de măsuri temeinic funda,- mentat, care să aibă în vedere toate posibilitățile existente in vederea asigurării unei rezerve c.orespunzăr toare de masă filoniană pentru îndeplinirea exemplară a planului la producția fizică pe acest an, dar mai ales in anul viitor, cind sarcinile de plan vor crește substanțial. De asemenea, în vederea creșterii gradului de recuperare a minereului, ei au propus reinventarierea și exploatarea tuturor pilierilor rămași de lâ lucrările vechi, efectuate în urmă cu

Pe șantierul Uzinei electrice 
din Govora

Extinderea Uzinei electrice din Govora constituie una dintre cele mai mari investiții din județul Vilcea. Practic, este vorba despre construirea unei noi uzine care va funcționa pe ' bază de cărbune și care, Ia 30 septembrie, este planificată să pulseze in sistemul energetic național primii kilowați-oră prin intermediul grupului termo&nerge- tic nr. 5.— Cu certitudine vom respecta acest termen, ne asigură' inginerul 
Marin Marinoiu, directorul • uzinei. Am avut de făcut față unor probleme legate, . îndeosebi, de accelerarea ritmului de construcții-montaj, de asigurarea utilăjelor și echipamentelor tehnologice, de realizarea căilor ferate de incintă ș.a. Toate aceste probleme sint. de acum soluționate, astfel incit putem afirma că la acest important obiectiv energetic vom respecta termenul de punere în funcțiune.Opinia tovarășului director este, într-adevăr, confirmată de situația existentă pe șantier. O precizare semnificativă : datorită intîrzierilor în livrarea unor echipamente, brigada de montaj ar fi avut nevoie, in condiții obișnuite de lucru, de circa , un an de zile pentru recuperarea răminerilor in urmă. Oamenii din brigadă și-au evaluat temeinic forțele, și-au organizat bine activitatea pînă în cele mai mici amănunte, aplicind, totodată, tehnologii de execuție moderne, menite să determine scurtarea considerabilă a duratelor de montaj. în plus, montorii au stabilit o strînsă și rodnică conlucrare cu instalatorii în vederea asigurării unui flux ritmic și rapid in desfășurarea tuturor lucrărilor.— Ca urmare a aplicării acestor măsuri — . ne spune ing. Cornel Ștefănescu, adjunctul șefului de brigadă — am reușit să recuperăm intr-un timp scurt toate rămînerile în urmă. Mai precis, au fost definitivate estacada și conductele de apă între secția chimică și grupul nr. 5, au fost terminate lucrările de montaj . la secția de pompare Bagger, precum și . la bazinele de șlam și apă, iar după încheierea lucrărilor la rețeaua pentru transportul zgurii și cenușii, au fost efectuate probele de presiune la toate conductele.Urmărind, însă, în detaliu situația acestei investiții, se poate constata că pe filiera constructor-montor- beneficiar au fost scăpate din vedere unele „mărunțișuri". De fapt, termenul este impropriu, deoarece la mijloc este vorba de o serie de

15—20 ani în zona filoniană, și care au un conținut foarte bogat de minereu. în subteran, au spus ei, nu trebuie să rămină nici un gram de minereu neexploatat.Practic, fiecare dintre participanții la dezbaterile din adunarea generală a insistat în cuvîhtul său asupra celor două aspecte de care depind în prezent, în mare măsură, îndeplinirea planului în acest an la producția fizică și creșterea eficienței economice. Bunăoară, minerii șefi de brigadă loan Grad și Ioan Hoc, inginerii Augustin Bretan și loan Pa- rascineț au arătat nu numai cum. se 

poate reduce diluația volumetrică a minereului și cum pot Crește vitezele de înaintare pe galerii pentru pregătirea intr-un termen cit mai redus a panourilor și abatajelor, ci s-au angajat să pună personal umărul la devansarea lucrărilor geologice de investiții, Ia creșterea productivității muncii prin extinderea transportului electric în subteran, la generalizarea metodei de curățire cu screpere a abatajelor de minereu.„în. această lună se împlinește un an de cind 'brigada noastră lucrează cu o instalație , de perforat de mare productivitate la lucrările de pregătire — spunea loan Grad. Acum, cind am încheiat lucrarea, insist să ni se repartizeze un nou front de lucru de'apelași fel,, spre a valorifica experiența dobindită și capacitatea instalației. Aceasta cu atit mai mult cu cit. acest gen de lucrări trebuie să fie grăbite.' Brigada noastră, a ajuns să realizeze o viteză de 75 metri pe lupă și ar fi păcat să nu fie , valorificată experiența ei și. Ia executarea unor lucrări similare pe alte galerii".„Vom întări starea de disciplină din echipe. — a intervenit șeful de brigadă Ioan Hoc. Nu mai putem 

lucrări, care, dacă nu vor fi terminate cu rapiditate, există riscul compromiterii eforturilor depus.e pină acum pe șantier. Să exemplificăm. După montarea cazanului, proiectantul i-a adus unele îmbunătățiri constructive. Aceste modificări sînt făcute însă anevoios, motiv pentru care probele și spălarea chimică pot fi intirziate. Alte probleme se ridică în legătură cu asigurarea întregului necesar de cabluri electrice, montarea instalațiilor de sonorizare între gospodăria de cărbune și grupul energetic, încheierea fluxului de montaj la stațiile electrice de 110 și, respectiv, 6 kV.O altă categorie o formează acele lucrări de construcții nelegate direct de punerea in funcțiune, dar foarte importante pentru exploatarea corespunzătoare a viitoarei capacități energetice. Este vorba, printre altele, de finalizarea instalației de apă pentru răcire, asigurarea căilor de acces la camerele de comandă și la armăturile de înaltă presiune, dotarea morilor de cărbune cu palane corespunzătoare pentru .ridicare^ și montarea motoarelor, terminarea lucrărilor la atelierul de reparații din incinta noii capacități, asigurarea S.D.V.-urilor pentru personalul de intervenție și reparații.Toate aceste probleme au fost analizate, de . altfel, și în recenta adunare generală a oamenilor muncii din cadrul uzinei electrice, beneficiarul angajindu-se cu acest prilej că va acționa direct, cu toată răspunderea, alături de constructori și montori, pentru soluționarea lor rapidă și definitivă.O ultimă problemă. Conducerile Ministerului Energiei Electrice și Ministerului Industriei Chimice trebuie să stabilească perioada de oprire a uzinei nr. 3 din cadrul combinatului chimic din localitate, în vederea executării racordurilor dintre actualele capacități și noul grup energetic, perioadă care nu poate și nici nu trebuie să fie mai mare de 5 zile.Se poate aprecia, deci, că, priin- tr-un plus de efort, factorii cu răspunderi în realizarea acestui important obiectiv vor soluționa ne- întîrziat și aceste ultime probleme și că, la termenul stabilit, grupul nr. 5 va intra în funcțiune, contribuind la asigurarea puterii energetice programate aici, la Govora, in acest ultim an al actualului cincinal.
Ion STANCIUcorespondentul „Scînteii*  

admite ca unii să absenteze de la lucru din diverse motive. Am făcut un calcul sumar și am ajuns la concluzia că în prima parte a anului am pierdut din cauza absențelor de tot felul circa 14 000 tone de minereu. Dacă fiecare ar fi fost punctual la program și și-ar fi făcut conștiincios datoria, poate că nu rămineam sub plan nici la lucrările geologice cu cei 120 metri de galerie. Iată de ce trebuie să manifestăm fiecare cea mai mare intransigență față de cei care și-au făcut un obicei din a lipsi de la locul de muncă, lăsîndu-i pe ceilalți să se descurce cum pot în ce privește realizarea planului".în același spirit ’ de exigență șl combativitate față de lipsuri au fost abordate in cadrul adunării generale și problemele privind folosirea deplină, cu înalt randament, a mașinilor, utilajelor și instalațiilor, ridicarea pregătirii profesionale a personalului muncitor, înnoirea tehnologiilor, sporirea productivității muncii și. creșterea eficienței. economice.în finalul acestor rînduri, o precizare : minerii de la Herja fac parte, de mai mulți ani, dintre colectivele de muncă fruntașe ale județului Maramureș, aducindu-și o valoroasă contribuție la sporirea resurselor de materii prime ale țării. Și poate tocmai de aceea se află printre fruntași, pentru că'— așa cum au demonstrat-o și în recenta adunare generală a reprezentanților oamenilor muncii — totdeauna ei au abordat cu înaltă exigență, în spirit critic și autocritic, propria activitate, chiar și atunci cind această activitate ■ este apreciată printre cele mai reușite. Regăsim acest spirit militant, revoluționar și în hotărirea minerilor de aici, afirmată deschis, muncitorește în.'adunarea generală, de a nu precupeți nici un efort pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan pe acest an și pe întregul cincinal, pentru a răspunde prin noi și remarcabile fapte de muncă înflăcăratel chemări adresate minerilor de tovarășul Nicolae Ceaușeșcu de a asigura dezvoltarea continuă a bazei de materii prime și energetice a țării.
Gheorqhe SUSA. corespondentul „Scinteii"
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„Democrația46 în viziunea neoconservatorismului

NEDE-De mai gindirii des-APELUL LA SURSELE 
MOCRATICE ALE PUTERII, bine de zece ani, promotorii neoconservatoare din Occident fășoară un atac susținut la adresa așa-zisului „exces de democrație" și 
a „obsesiei egalității" care ar fi „subminat" — potrivit aprecierii lor — .stabilitatea' sistemului capitalist. Surprinzînd factura profund antidemocratică a viziunii lui Samuel Huntington șl a altor reprezentanți ai respectivei orientări, doi critici ai tezei „supraîncărcării" democrației, anume Douglas Bennett și Kenneth Sharpe, în articolul sugestiv intitulat „Există cu adevărat o «supraîncărcare» a democrației?", relevă: „Tra
tamentul propus de Huntington este 
un apel sporit la surse nedemocra
tice ale autorității... pentru a se 
realiza necesara limitare a democra
ției—, el dă, de asemenea, sfaturi cu 
privire la «autotemperare». Samuel 
Brittan ii imploră pe intelectuali să 
renunțe la egalitarismul lor infa
tuat. „Idealul egalității, susține el, a 
adus imense prejudicii țării mele". 
Dar supoziția cea mai amenințătoa
re pare a fi cea a lui Robert Lubar, 
editor al revistei „Fortune". Sînteti- 
zină opiniile teoreticienilor <-supra- - 
încărcării», el conferă democrației «o 
mare parte de iVină, in,.aparițig difi-,. 
cultăților care confrunta națiunile 
avansate» (țările capitaliste dezvoltate — n.n.)“.Realitățile vieții politice a majorității țărilor occidentale demonstrează că adevărata problemă nu este cea a „abuzului" de democrație, ci cea a îngustării posibilităților de participare efectivă a maselor la determinarea orientărilor economico- sociale de interes major. Dacă ar fi, de pildă, să ne referim la un moment important al democrației — cel al alegerilor — realitățile sînt grăitoare ; Jiirgen Habermas constata în această privință : „Tehnica pregăti
rii alegerilor are tendința să sustra
gă singurul act al participării poli
tice care a mai rămas poporului su
veran acelei rațiuni posibile a pătu
rilor largi ale populației, cărora de 
fapt se adresează. Pentru a ne con
vinge de vigoarea acestei tendințe 
este, suficient să ne gindim cit de ri
dicate sint, pe de o parte, cheltuie
lile pentru a «înscena» ceva politic 
în ziua de azi șî, pe de altă parte, 
pînă unde merge concentrarea pu
terii economice in mîini private".Numeroase studii efectuate în ultima vreme in diferite țări capitaliste dezvoltate pun în lumină faptul că participarea „de drept" este serios afectată de costul tbt mai ridicat al campaniilor electorale, care avantajează partidele și candidații ce reprezintă interesele deținătorilor puterii economice. In numărul din luna februarie 1985 al revistei „Le Monde Diplomatique", Jean-Marie Bouissou, autorul unui articol semnificativ intitulat „Afacerile și politica", sem-: nala : „Celebrul consens japonez im- ' bracă uneori forme neașteptate... între altele, el, permite-Iconservatorjlor să utilizeze din plin puterba financiară a organizațiilor patronale. In 1983, întreprinderile japoneze au declarat fiscului contribuții politice de circa 250 miliarde de yeni. Amploarea cunoscută a disimulărilor nu permite însă stabilirea cifrei exacte a contribuțiilor reale". Lucrarea sociologului american Amitai Etzioni — „Corupția capitală. Noul atac asupra democrației americane", apărută anul trecut, oferă și ea indicii importante cu privire la rolul crescînd al' banilor în „modelarea" opțiunilor electorale : „...Cei care spun «nu 
poți cumpăra o alegere» au dreptate 
doar din punct de vedere tehnic ; 
de obicei nu se poate cumpăra o vic
torie in mod cert, dar șansele pot fi 
serios îmbunătățite cu ajutorul ba
nilor". Apelînd la date statistice, Etzioni ilustrează convingător tendința de accentuare a acestui fenomen în Statele Unite : „Suma totală 
afectată campaniilor pentru Camera 
Reprezentanților s-a ridicat de la 
38,9 milioane de dolari în 1972 la 
214,1 milioane de dolari în 1982 ; in 
ce privește campaniile pentru Senat, 
ea a ajuns de la 22,3 milioane la 
142,6 milioane de dolari în același in
terval". Consecința nemijlocită a practicilor de acest fel este aceea că „reprezentanții" cetățenilor „își con
centrează atenția mai degrabă asu
pra intereselor celor care le-au ofe
rit fonduri pentru desfășurarea cam
paniei electorale decit spre intere
sele alegătorilor".

„APATIA POLITICĂ" FAVORI
ZEAZĂ ASCENSIUNEA DREPTEI. Astfel stînd lucrurile, apare firesc întrebarea : de ce mai insistă ideologia neoconservatoare asupra fixării unor „limite dezirabile ale democrației", asupra „virtuților apatiei politice" ? Alan Wolfe, autorul a o serie de.studii valoroase privitoare la gindirea și practica dreptei, oferă

o explicație parțială. „Intr-o măsu
ră semnificativă — precizează el — 
succesul politic al dreptei și dimi
nuarea crescindă a participării poli
tice sint unul și același lucru. Căci 
cu cit este mai redus numărul celor 
care participă in mod direct la sis
temul politic — și în Statele Unite 
procentajul scade cu fiecare nouă 
alegere — cu atit mai mare este po
sibilitatea unui grup coerent organi
zat, precum cel al dreptei, de a-și 
impune prezența". Locul central pe care îl ocupă „temperarea" acti- vismului politic al maselor in recomandările ideologiei neoconservatoare nu derivă numai din faptul că 
„apatia" favorizează accesul Ia pu
tere al forțelor de dreapta, ci și din aceea că ea este o condiție importan
tă a guvernării dreptei. întrucit nu este de așteptat ca o strategie de depășire a crizei economice capitaliste, ce are ca placă turnantă „recuperarea" unora din drepturile economice și sociale obținute de mase grație unei permanente confruntări cu capitalul, să fie acceptată cu ușurință de acestea, „moderarea" democrației se impune ca premisă indispensabilă a punerii în aplicare a respectivei strategii. Teoreticianul italian Norberto Bobbio surprindea cp, exactitate esența viziunii neoconservatoare atunci cînd afirma : „Dacă 
în anii ’30 se părea că democrația 
este amenințată de capitalism, astăzi 
se pare că democrația amenință ca
pitalismul".

RETORICA ANTISTATALA — 
PERDEA DE PROTECȚIE PENTRU 
MARILE CORPORAȚII. O altă fațetă a

actualuLdeceniu" și semnat de David Owen, Zbigniew Brzezinski și Sa- buro Okita, se pot citi următoarele : „Persistă încă nori pe orizontul economic ; și nu este încă prea clar dacă actuala revenire va putea fi susținută sau nu pe termen medfu“. Este cert însă că liniile de forță ale strategiei economice și politice reco- ' mandate de neoconservatorism au antrenat înrăutățirea condițiilor de muncă și de viață ale maselor muncitoare. Cotele înalte atinse de șomaj in majoritatea țărilor occidentale constituie un motiv serios de îngrijorare chiar și pentru unii reprezentanți ai ideologiei procapita- liste. Lucrarea amintită mai sus atrage atenția că „democrațiile occidentale" nu ar trebui să își facă semn distinctiv din 
talistă a șomajului 
unei largi proporții 
muncă, ale cărei 
crește și mai mult".încercarea de aruncare a efectelor crizei pe umerii categoriilor necapi- taliste, precum și aceea de diminuare progresivă participare la ultimiiAlansens : 

afectează mai ales pe cei care
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permanent 
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dimensiuni
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pot

a posibilităților lor de viața politică întîmpi- ani o rezistență cres- Wolfe evidențiază în 
„Reducerile de buget

discursului neoconservator — care

nă in cîndă. acest 
care-i 
nu dețin mijloacele necesare parti
cipării active la viața politică s-ar 
putea să aibă efectul neanticipat de 
a le restimula activismul politic". Chiar și Amitai Etzioni, foarte atașat menținerii ordinii date, avertizează : „Dacă se răspindește in sinul 
publicului sentimentul că sistemul 
este nereprezentativ... nu poate fi

jiei

j 0101

alternativă : el 
unui mai mare 
muncii și a co- 
deplină a forței

preluat fără ezitare anumite teze „utile" pentru atingerea fi- în speță cea a „neamestecului statului in viața economică și socială" — este insistența asupra fixării unor „limite dezirabile ale intervenției statului". Diminuarea sau chiar suprimarea unei bune părți a cheltuielilor sociale ale statului se desfășoară sub stindardul „respectării libertății". Reliefînd • maniera restrictivă în care este înțeleasă însă „libertatea", J.K. Galbraith sublinia : „Se varsă un șuvoi 
de lacrimi in legătură cu reducerea 
libertății de alegere a consumatori
lor ce ar rezulta dintr-o reducere, 
fie și modestă, a veniturilor celor

,, bpgați. Nimenp, rții,, rpențipnează 
sporul de libertate inerent, garanta-,, 
rii unui) venit sigur, chiar dacă mo
dest, pentru cei săraci. Nimic nu

. pare mai nepotrivit decit
libertății întreprinzătorilor prin re
glementările .privind asigurarea 
securității muncii și a protejării me
diului natural. Se spune insă foarte 
puțin despre libertatea pe care o re
prezintă apărarea sănătății și a 
vieții". Sesizind caracterul „selectiv" al antistatalismului proclamat de neoconservatori, Tom Hayden, fost lider al „noii stingi" din S.U.A., remarcă în lucrarea sa „Viitorul american" „retorica antistatală împotri
va programelor pentru săraci, vîrst- 
nici și handicapați", precum și „apa
riția unei gigantice fortărețe înar
mate care protejează desfășurarea 
nestînjenită a activității corporații
lor". Observațiile economistului britanic Andrew Gamble merg și ele în aceeași direcție. Studiul său „Economia liberală și statul puternic" relevă că îmbrățișarea tezelor antista- taliste de către reprezentanții intereselor marelui capital derivă din faptul că oferă o legitimare „convenabilă" inițativelor de „reorganizare a 
statului intr-o perioadă de recesiune, 
reorganizare ce constă în sporirea 
cheltuielilor pentru menținerea ordi
nii și reducerea celor pentru servi
cii sociale".

EFECTUL DE BUMERANG AL 
LIMITĂRII PARTICIPĂRII. ‘ Aplicarea „rețetelor" neoconservatoare nu a determinat „înviorarea economică" promisă. Chiar dacă ici și colo există semne ale unei „reveniri" parțiale din recesiune, se manifestă — inclusiv în rindurile unor fervenți apărători ai ‘capitalismului — un incontestabil scepticism cu privire la proporțiile și durata acesteia. în paginile unui recent raport întocmit pentru Comisia Trilaterală (organism neguvernamental de consultare reciprocă fondat în 1973 de oameni de afaceri și politici din S.U.A-, Japonia, țări ale Europei de vest), intitulat „Democrația trebuie să funcționeze. O agendă trilaterală pentru

liberale, nalităților sale, prea departe momentul în care se va 
asista la o creștere a acțiunii poli
tice extrainstituționale, mergind 
de la demonstrații pină la revolte". Autorii raportului pentru Comisia Trilaterală se arată, de asemenea, preocupați de, efectul de bumerang al strategiei economice neoconservatoare : „Nu pare o simplă utopie 
să discernem în ratele ridicate ale 
șomajului pe termen lung... germe
nii unei amenințări la adresa siste
mului nostru...".

SLĂBICIUNEA STRATEGIILOR 
ALTERNATIVE. Relativa distanțare a unei părți a ideologiei procapita- liste de preceptele și practicile neoconservatoare — tot mai vizibilă în ultimul, timp — este determinată și da înțelegerea faptului că, pe această cale, nu se poate face față presiu- ----- nilor exercitate de. dezvoltarea con- 

iimîtareec. j ■ . tempprapă a forțelpr. . ție producție ■ asupra relațiilor de producție capitaliste. Aici se află, poate, una din explicațiile principale ale reafirmării— în chipuri noi — a unor teme precum cele ale „umanizării" capitalismului, „extinderii participării", „capitalismului popular" etc. Toate aceste formule au în vedere o anumită „flexibilizare" a relațiilor de producție și sociale, menită să atenueze tensiunile și să asigure o „stabilizare" mai de durată a sistemului.Economistul francez Guy Sorman declară în ultima sa carte — „Soluția liberală" — că „democrația apare a fi pretutindeni o condiție a succesului economic". Tocmai de aceea, el recomandă luarea unor măsuri care să-i facă pe salariați să simtă că „aparțin întreprinderii și că întreprinderea le aparține". Instaurarea unei atmosfere de „respect reciproc" și de „colaborare", transformarea salariaților în „acționari" constituie— in opinia lui — premise ale instituirii „autenticei democrații liberale", a „armoniei" sociale. Apelul la binecunoscutele idei ale cultivării unor „relații umane" în întreprinderi și ale „capitalismului popular" relevă că nu sînt avute în ve
dere schimbări radicale ale structurii 
economice, ci doar modalități de evi
tare a transformării contradicțiilor 
economico-sociaie în conflicte explo
zive. Ideea-cheie a demonstrației lui Sorman — anume că „participarea" trebuie subordonată „principiului armoniei" — nu lasă nici o urmă de îndoială cu privire la faptul că sugestiile sale vizează, in fond, „protejarea" relațiilor de producție și sociale existente.Vorbind despre „nou! rol" pe care trebuie să-l joace guvernul, muncitorii și comunitățile in „înfăptuirea unei strategii economice alternative", Edward Blakely și Philip Shapira, autorii unui interesant studiu asupra „Restructurării industriale", afirmă :

„în acest moment critic al istoriei, 
se deschid in fața noastră două dru
muri. Unul conduce spre o societate 
tot mai supusă mobilității rapide a 
capitalului, risipirii resurselor uma
ne, adîncirii inegalității sociale, teh
nologiilor distructive, neglijării ne
voilor comunității, sporirii tensiuni
lor sociale. Acesta este un drum 
deja deschis și pavat. Celălalt con
duce într-o direcție 
înseamnă punerea 
accent pe valoarea 
munității, angajarea 
de muncă, condiții de muncă și de 
viață echitabile, control asupra deci
ziilor de investiții ale corporațiilor, 
producție pentru satisfacerea nevoi
lor, cit și pentru asigurarea de pro
fituri, aplicarea benefică a noilor 
idei și tehnici și o organizare mai 
democratică a procesului de muncă. 
Credem cu tărie in viabilitatea celei 
de a doua căi, deși este, desigur, 
necesar să se depună eforturi mari 
pentru impunerea ei. Este puțin pro
babil ca acea fundamentală reorien- 
tare a politicii, absolut necesară în
făptuirii acestei strategii alternati
ve, să se producă ușor și rapid. Dar 
ea este direcția pe care trebuie să o 
urmeze hotărît națiunea, oamenii 
muncii și comunitățile".

PARTICIPAREA IMPLICA EGA
LITATEA ECONOMICA. Relativul scepticism ce străbate din rindurile de mai sus în ce privește acceptarea de către grupurile dominante a unor reforme care nu le pun totuși in discuție privilegiile economice — căci, după cum reiese din textul citat, autorii nu pledează pentru înlăturarea proprietății private, ci doar pentru o anumită „ajustare" a intereselor marelui capital în raport cu unele cerințe sociale generale pe care logica profitului le nesocotește sistematic — este împărtășit aproape de toți partizanii „democratizării" capitalismului. Robert Reich, care consideră și el că deplina punere in valoare a „capitalului uman" ar fi calea actuală de „dezvoltare" a sistemului dat, recunoaște : „O socie
tate atit de ancorată intr-o indife
rență cinică față de țelurile publice 
și dominată de manevrarea unor re
guli care să favorizeze ciștigul indi
vidual este pur și simplu incapabilă 
să asigure organizarea unor între
prinderi in care muncitorii să co
laboreze de bunăvoie".Noile poziții — deocamdată, exclusiv teoretice — ce par să contureze o cale „mai democratică" de ieșire din actuala criză economică a capitalismului nu pot fi, desigur, ignorate. Fie și numai pentru că prin atitudinea de distanțare față de practicile neoconservatoare ele oferă, indirect, argumente importante cu privire la îngustarea cîmpului de manevre arbitrare ale marelui capital. în același timp, se impune a sesiza că. întrucit nu atacă fundamentele ordinii existente, atari poziții se : înscriu — intr-o măsură sau alta — în panoplia orientărilor ideologice ,de. factură procapitalistă.. Căci reco- ; măndind „extinderea participării", 
de exemplu, ele nu abordează pro
blema premisei obiective esențiale 
pentru asigurarea linei participări 
efective — eea a înlăturării inegali
tății economice generate de proprie
tatea privată. Or, faptul că aceasta constituie limita majoră a „democrației occidentale", care împiedică exercitarea „de fapt" — de către marea masă a membrilor societății — a unor drepturi formal recunoscute, îl spun astăzi chiar gînditori ce nu împărtășesc concepția marxistă. Unii dintre aceștia subliniază că participarea „trebuie să se întemeie
ze pe egalitatea economică. In mă
sura în care nu se pune frontal pro
blema egalității în plan economic 
democrația participativă va fi la fel 
de inadecvată ca 
pieței". \Parcurgînd, fie și teorii actuale — a năzuiește, in esență, ternului capitalist, forme uneori disimulate, a flagrantelor inechități sociale, materiale, politice — o concluzie se impune cu pregnanță. Aceea că, în viziunea neoconservatorismului, „soluțiile" preconizate nu pot duce la evitarea gravelor contradicții, ci cel mult la escamotarea lor, mai mult sau mai puțin abilă, avind în fapt drept consecință perpetuarea unor stări de lucruri defavorabile celor ce produc bunurile materiale, păturilor muncitoare, favorabile doar categoriilor privilegiate, deținătorilor de mari proprietăți. Dacă s-ar accepta asemenea teorii, aceasta ar echivala cu legitimarea absenței drepturilor fundamentale ale oamenilor, ale celor ce muncesc. Or, o asemenea concluzie, oricît de Învăluit argumentată, nu poate fi acceptată de marea masă de oameni, de cei ce produc bunurile materiale și spirituale.

Dr. Elena ZAMFIRESCU

și democrațiasuccint, unele căror finalitate justificarea sis- perpetuarea, in

Facultatea de construcții a Institutului politehnic din Cluj-Napoca
PE AGENDA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÎNT

DIN CENTRELE UNIVERSITARE

Centrele universitare ale țârii se pregătesc intens pentru debutul unui nou an de studiu, de activitate practică, de cercetare științifică. Se întreprind măsuri active pentru situarea zestrei didactice a facultăților in pas cu cerințele ridicării continue a calității și eficienței procesului instructiv-educativ, pentru asigurarea condițiilor optime de învățătură, muncă și viață pentru studenți. Pe agenda de lucru a conducerilor facultăților, a organizațiilor de partid și asociațiilor studen-

ților comuniști se află, la loc de frunte, preocuparea pentru crearea cadrului prielnic transpunerii cu consecvență în practică a hotărîrilor trasate invățămin- tului de Congresul al Xlll-lea al partidului, îndeplinirii cu competență și înaltă răspundere a indicațiilor mobilizatoare ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Republicii. Din citeva centre universitare ale țării, corespondenții ziarului transmit :
IAȘI : îmbogățirea 

zestrei 
tehnico-didactice 

a facultăților

. Centrul universitar Iași, o dată CU întregul oraș moldav, s-a dezvoltat mult în anii socialismului, mai ales după Congresul al IX-lea, de cind in fruntea partidului se află tovarășul Nicolșe Ceaușescu, care în acest' timp a consacrat lașiului 10 vizite de lucru, cu prilejul cărora a ; indicat direcțiile de modernizare a cadrului de pregătire â Viitorilor specialiști, de îmbunătățire a condițiilor de învățătură și viață ale studenților.Centrul universitar Iași cuprinde, în prezent, 30 000 de studenți, care învață la cursurile de zi, serale și la fără frecvență. Centrul studențesc tradițional de pe Copou s-a îmbogățit cu noi spații de învătămint, cu cămine și cantine noi, dispuse în complexe, între care : un corp nou de clădire pentru Universitate și Institutul politehnic, construcții noi pentru Institutul agronomic, cu o fermă didactică cu profil zootehnic, la .Rediu, și o altă fermă didactică cu profil agricol la Ezăreni, dotată și cu un' cămin și o cantină necesare studenților pe timpul lucrărilor agricole. Un adevărat „al doilea centru universitar ieșean" s-a dezvoltat, pe circa 2 km, intre zona Podu Roș și cartierul „Tudor Vladimirescu". Aici, pentru Institutul politehnic s-au realizat, în ultimii ani, aproape 100 000 mp de spații noi de învătămint, cu 790 laboratoare și 50 hale de producție, aproape 30 de cămine și o cantină cu 6 000 locuri. Acest nou centru universitar are și o construcție pentru policlinică, creșă șl cămin de copii, far unele din ultimele cămine ce s-au construit au la parter spații comerciale gi unități prestatoare de servicii.Pentru deschiderea în bune condiții a noului an de învătămint 1985—1986 se depun eforturi ca toate construcțiile nou create să fie finalizate, iar Ia celelalte să se execute lucrările de reparații și curățenie. Conducerile institutelor, precum și consiliile asociațiilor studenților comuniști au luat măsura ca, prin rotație, atit studenții Facultății de construcții aflați în practica de producție, cit și ceilalți studenți să participe la pregătirile pentru deschiderea noului an universitar. Cele 44

cămine, construite ultimii 20 de ani,In bune condiții aproximativ 80 ia sută din studenții care învață la Iași. Pe asemenea, printr-o redistribuire de spații și prin modernizarea acestora, prin dotarea cu mobilier nou, în acest an de învătămint vor putea lua masa la cantine toți studenții ce vor dori acest lucru. (Ma- noie Corcaci).

aproape toate in vor putea găzdui

TIMIȘOARA : Cotele 
înaltei calități 
în pregătirea 

viitorilor specialiști

Uriașele transformări politlco- sociale care au avut loc in țara noastră defi.nesc o nouă eră în istoria României, aceea a făuririi o- rînduirii socialiste multilateral dezvoltate și înaintării spre comunism. In acest context are loc și înflorirea fără precedent a artei sunetelor. determinind o nouă perioadă a istoriei muzicii românești. Răspunzînd chemării partidului, muzicienii, conștienți de înalta lor responsabilitate patriotică, răspund cu însuflețire. cerințelor culturii socialiste, contribuind cu dăruire la îmbogățirea patrimoniului nostru spiritual. în nici o altă epocă a muzicii românești nu au fost compuse, ca în acești douăzeci de ani cuprinși între Congresul al IX-lea al partidului și zilele noastre, atitea simfonii, cantate, oratorii, lucrări camerale, opere, piese corale, cântece' lirice, piese pentru- , .fanfară indiscutabil că a-“ ’ ceastă'"> hz^&Țtaîe’’’a'ctea-'ției muzicale este generată de e- lanul creator de care este însuflețit poporul nostru constructor al unei noi orînduiri sociale, sub conducerea înțeleaptă a partidului, în frunte cu secretarul' său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele României socialiste. Legătura directă cu viața societății, reflectarea in creația muzicală a marilor evenimente istorice, a transformărilor politico-sociale sint caracteristice muzicii românești încă de la începuturile ei, cînd primii noștri compozitori au propagat

Ideile revoluției de la 1848, au militat prin creația lor pentru înfăptuirea Unirii Principatelor, au glorificat războiul de Independență, au cîntat vitejia eroilor neamului. In aceeași perioadă, confrații lor din acea parte a țării care se afla sub stăpinire străină au contribuit prin lucrările lor la întărirea sentimentului de unitate națională, de libertate și independență.

nă cu o avansată tehnică de creație, calități rațiilor de virșitoare a împărtășesco muzică cu un bogat conținut e- moțional și de idei poate liîdeplini adevărata menire de înnobilare a personalității umane, constituind un puternic mijloc de- comunicare și Înfrățire între popoare.O altă caracteristică, nu mal

proprii muzicii gene- âstăzi. Majoritatea co- compozitorilor noștri convingerea că numai
inspirație folclorică, împreună cu altele concretizate prin folosirea diverselor posibilități de elaborare a unor noi structuri sonope.Reflectarea în arta sunetelor, prin mijloacele ei specifice, a elanului creator al omului nou a do- bindit, fără îndoială, o expresie convingătoare mai ales în cursul ultimelor două decenii. Istoria a- cestui timp care a urmat Congresului al IX-lea al P.C.R. este a

PATRIOTISMUL Șl UMANISMUL
coordonate ale creației muzicale românești

■ K-. • încercind să ■ definim- principalele caracteristici ale muzicii românești contemporane considerăm ca definitorie perpetuarea și potența
rea, in spiritul actualității, a nobi
lelor tradiții patriotice umaniste 
moștenite de la antecesori. Generația făuritorilor școlii noastre naționale moderne, in frunte cu George Enescu, era încă în plină activitate în anii care au urmat istoricului act de la 23 August 1944, creînd pentru prima dată în cadrul culturii muzicale românești lucrări de nivel internațional, în care un bogat conținut emoțional, expresia unui vibrant patriotism și a unui autentic umanism se imbi-

puțin semnificativă, a.creației muzicale românești de azi constă 1b 
reflectarea cu mijloacele specifice 
a elanului creator de care este în
suflețit poporul nostru In munca 
de zi cu zi pusă in scopul dezvol
tării multilaterale a patriei. Urmărirea aceluiași ideal, profesarea a- celorași convingeri estetica nu au însă citușl de puțin drept consecință uniformizarea mijloacelor de expresie, una din virtuțile artei sunetelor românești de azi repre- zentind-o tocmai varietatea stilurilor. și tehnicilor . personale. Și este o realitate de înaltă valoare faptul că au fost create lucrări de structură modală bazate pe o

mărturie convingătoare a promovării largi, cutezătoare, în toate domeniile vieții noastre sociai-politi- ce, economice, cultural-artistice a noului, a calității și exigenței ca principii fundamentale, ca obiective esențiale. In ceea ce privește dezvoltarea muzicii, ea are la bază concepția revoluționară înaintată a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care a subliniat, in permanență, rolul culturii și artei în formarea personalității multilaterale a omului nou. Este semnificativ pentru drumul rodnic al muzicii noastre numărul considerabil de lucrări a căror valoare a fost recunoscută și în

străinătate, dobindind premii, lm- punîndu-se in competiții naționale, in concerte.Privind retrospectiv dezvoltarea muzicii noastre in perioada modernă și contemporană, pot afirma — în lumina experienței personale, s angajamentului pe care împreună ■ cu alți muzicieni nl l-am asumat pe acest drum — că, astăzi, creația, muzicologia, arta interpretativă, in- vățâmîntul muzical de specialitate se desfășoară cu o intensitate și la un nivel la care generațiile precedente au aspirat cu ardoare. A- firmînd aceasta, vreau să relev, totodată, faptul că tocmai in raport cu frumoasele împliniri cu care ne identificăm în contemporaneitate este important să multiplicăm e- forturile noastre în direcția afirmării originalității in creație, a promovării unei arta de puternic conținut umanist și patriotic, de profundă rezonanță emoțională, manifestînd o atitudine critică față de fenomenul poluării, mimetismului. Totodată, trebuie să perfecționăm neîncetat activitatea de e- ducație muzicală in rîndul tinerelor generații, condiție a păstrării și ridicării nivelului culturii muzicale in ansamblu. Sînt deplin Încredințat că arta sonoră va cunoaște in țara noastră o ascensiune continuă, in concordanță cu progresul și înnoirea ce caracterizează societatea noastră în toate domeniile vieții economice și sociale.

Invățămîntul superior agronomic timișorean a asigurat agriculturii, in cei 40 de ani de activitate, aproape 8 00.0 de specialiști : ingineri agronomi, ingineri zootehniști. medici veterinari și economiști agrari. Reorganizat. în ultimele cenii, după concepția secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind integrarea învățămintului cu cercetarea, și producția, "struită de aproape 50 000 mp, laboratoare și săli ‘ 1practice moderne, bine dotate cu aparatură, cu bibliotecă, stațiune didactică complexă, cantină si cămine studențești, institutul a fost și este cadrul unei temeinice pregătiri profesionale, al formării unor specialiști în măsură să răspundă operativ și eficient exigențelor dezvoltării agriculturii la cote tot mai înalte. Despre parametrii activității în noul an de învătămint relatează conf. dr. ing. Zaharia Suciu, secretarul comitetului de partid :— Institutul nostru va fi și In noul . an de învătămint prezent, prin profesorii. absolvenții și studenții săi. în complexul proces al integrării cu producția. Știm bine că în înfăptuirea noii revoluții agrare trebuie să firn mesagerii unor idei novatoare, ai promovării unor tehnologii noi. de vîrf. pentru sporirea continuă a producțiilor. De aceea, colectivul nostru își înscrie printre obiectivele sale fundamentale pentru noul an de studiu : îmbunătățirea conținutului procesului de invățămint. corelarea lui cit mai judicioasă și eficientă cu cerințele noi ale producției din agricultură : îmbunătățirea metodologiei de desfășurare a instruirii șl educației studenților în condiții de producție ; antrenarea unui număr cit mai mare de studenți la activitatea de cercetare științifică ; dezvoltarea conștiinței și responsabilității viitorului specialist față de muncă, față de producția materială. In ce privește activitatea de cercetare științifică. institutul nostru are. la activul său, împliniri ,cu care se poate mîndri. Măsurile complexe de valorificare mai bună a terenurilor cu potențialul productiv scăzut, producerea unor semințe cu calități superioare. organizarea șî conducerea activităților din agricultură etc. se numără printre reperele interesului nostru constant, puncte fierbinți de soluționat pentru noul an. (Cezar Ioana).

două de-
cu o suprafață con- cu de lucrări

materiale,' revizuirea și punerea la punct a instalațiilor și aparaturii din dotare, redactarea și multiplicarea unor noi cursuri și lucrări de laborator, repararea clădirilor etc. „Aș dori să subliniez faptul că. astăzi.I institutul nostru este una dintre cele mai moderne și mai bine dotate unități de invățămint superior dini tară. Numai în perioada 1976—1985 am primit aparate valoare de peste 270 s-au realizat mind 36 mii mp spații de învăță- mint. au fost dezvoltate atelierele de producție și de prototipuri. Ca urmare a sprijinului constant acordat de conducătorul partidului și statului nostru, tovarășul-Nicolae Ceaușescu, a îndrumărilor și orientărilor date cu prilejul vizitelor de lucru tuate împreună cu tovarășa Elena| Ceaușescu. a fost modernizat an del an procesul instructiv-educativ. Avem in prezent toate condițiile pentru a asigura o viabilă și eficientă integrare a învățămîntului cu cercetarea și producția".Așa cum a rezultat în urma unei analize a comitetului de partid, in noul an de învătămint va fi pus un mai mare accent și pe pregătirea studenților de la cursurile serale, atît prin redactarea de manuale și îndrumătoare de laborator, cit și prin asigurarea efectuării de către fiecare student a orelor de laborator. a practicii în locuri adecvate din cadrul întreprinderilor, prin a-| tragerea lor în colective mixte de cercetare și proiectare. De altfel, in acest nou an, studenții, personalul didactic. toate cadrele institutului vor fi cuprinși într-o formă sau alta de activitate de cercetare, proiectare și producție, va fi mai puternic stimulată activitatea cercurilor studențești, vor fi promovate, in continuare, forme complexe si permanente de colaborare tehnico-științi- fică eu mari întreprinderi — Combinatul de utilaj greu. Fabrica de mașini de rectificat, „Sinterom", „Armătura" din Cluj-Napoca, întreprinderea metalurgică Aiud. I. M. Cugir ș.a., cu care se vor realiza în comun. în colective mixte de cadre didactice, studenți. specialiști din producție, teme și programe de cercetare și proiectare de stringentă actualitate. (Marin Oprea).

și instalații în milioane lei, construcții noi însu-l

el’ec-

TÎRGU MUREȘ : 
Cursuri de specialitate 

și materiale 
documentare 

pentru studenți

Zeno VANCEA

CLUJ-NAPOCA :
Modalități complexe 

de colaborare 
învățămînt-producție

Puternica „familie" a universitarilor din Cluj-Napoca — aproape 18 000 de studenți și peste 2 000 de cadre didactice, personal tehnic și de cercetare — care activează In cele șase instituții de invățămint superior din municipiu este puternic angajată in asigurarea cadrului de desfășurare optimă a procesului de pregătire a viitorilor specialiști. Concret, ce se întreprinde in acest sens ?La Institutul politehnic, una din cele mai mari unități de învătămint clujene, stăm de vorbă eu prof. dr. ing. Ioan Drăgan, rectorul institutului, care menționează că. pe tot parcursul lunilor de vară, in baza unui program de măsuri întocmit de senat și de comitetul de partid, s-a acționat pentru completarea bazei

In centrul universitar Tîrgu Mureș, pregătirile în vederea deschiderii noului an de invățămint au intrat în stadiul final.- Astfel, la Institutul de medicină și farmacie — cea mai mare Instituție de invățămint superior din oraș — toate obiectivele stabilite la ultima ședință a senatului, pe perioada iulie-august 1985, au fost realizate. „Conducerea institutului, sub îndrumarea comitetului de partid — ne spune conf. univ. dr. loan Nico- laescu, secretarul comitetului de partid — a soluționat, în timp util, toate problemele care condiționează desfășurarea optimă a noului an universitar. La această dată, biblioteca institutului este în măsură să asigure întregul necesar de cursuri de specialitate pentru studenții anilor I—VI, precum și materialul documentar necesar activității didactice și cercetării științifice. Litografia institutului a încheiat acțiunea de multiplicare a cursurilor și a îndreptarelor de lucrări practice". La cele spuse de interlocutorul nostru adăugăm și faptul că orarele au fost definitivate, iar repartizarea celor aproape 2 000 de studenți medicinist! în cămine a fost încheiată, o dată cu acțiunea de reamepajare a căminelor.Preocupări similare am consemnat și la Institutul de subingineri — unitate ale cărei cursuri serale urmează a fi frecventate, in viitorul an de invățămint. de 482 studenți — precum și la Institutul de teatru.In viitorul an de invățămint, studenții tîrgmureșeni vor beneficia de o nouă și modernă casă de cultură a tineretului și studenților, la care în aceste zile se fac ultimele pregătiri în vederea inaugurării activității. (Ghcorghe Giurgiu).
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consumi DE STAT AL ^EWLICH SOCIALISTE ROMĂNiA

DECRET
co privire li h Eiwi pentru aplicarea mecanismului 
mofflico-finnr si ciweraa răspunderii personalului 
fe catare si a maH tehnic, economic si fe altă 
specialitate ia realizarea planului fe productm pentru export 

si a planului tfe producție in industria extractivă

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaVă adresez felicitări cu ocazia aniversării Zilei naționale a României șl îmi exprim speranța că relațiile dintre țările noastre se vor dezvolta in continuare atît pe plan bilateral cit și in viața internațională, pornind de la pozițiile comune ale țărilor noastre în problemele majore ale lumii contemporane, în lupta împotriva oricărei forme de agresiune-Doresc să urez Excelenței Voastre sănătate, iar poporului român bunăstare.

SEYYED All KHAMENEI
Președintele Republicii Islamice Irgn

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaIn numele poporului, guvernului argentinian și'al mau personal, îmi este plăcut să. transmit Excelenței Voastre cele mai sincere urări de sănătate, ds fericiră Ș! prosperitate pentru tara prietenă.

RAUL RICARDO ALFONSIN
Președintele Națiunii Argentiniene

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste Româniaîn numele poporului, Partidului Comunist, al Consiliilor de Stat și de Miniștri, cit și al meu personal, vă mulțumesc pentru călduroasele felicitări cu ocazia cele} de-a XXXJI-a aniversări a asaltului asupra cazărmii Monqșde.
FIDEL CASTRO RUZ

Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Cuba, 

Președintele Consiliului de Stat și al Guvernului Republicii Cuba

Cronica zileiLa 4 septembrie, ministrul afacerilor externe, tovarășul Ștefan Andrei, a primit pe dr, Yosef Gpvrin, noul ambasador extraordinar și plenipo tențiar al statului Israel în Republica Socialistă România, in vederea prezentării scrisorilor de acreditare.
Art. 1. — Personalul de conducere din unitățile economice, centrale industriale, ministere, celelalte organe centrale și cqnsilii populare. precum și pe.rsonalul tehnic, economic și de altă specialitate cu atribuții In realizarea producției de export și a exportului din aceste unități, care depășesc planul de producție pentru export și realizează exportul, beneficiază, lunar, de o primă de export de pină la 20 la sută din retribuția tarifară, calculată in raport cu procentul de depășire a planului de producție pentru export și a exportului.Prima de export se acordă. în condițiile alin. 1. și miniștrilor, celorlalte cadre din conducerea ministerelor, altor organe centrale și consiliilor populare, precum și viceprim-jninișlrilor care coordonează activitatea organelor respective.Sumele necesare se suportă din rezultatele financiare ale unităților economice, respectiv din bugetele de venituri și cheltuieli ale organelor centrale și locale, iar plata lor se face peste fondul de retribuire planificat.Art. 2. —- Personalul de conducere din unitățile economice, centrale industriale, ministere. celelalte organe centrale și consiliile populare, precum și personalul tehnic. economic și de altă specialitate cu atribuții in realizarea sarcinilor producției de export și a exportului din compartimentele de producție, planificare, aprovizionare țehnicp-materială Și comerț exterior din cadrul acestor unități se penalizează, pentru fiecare procent de neindeplinire a planului de producție pentru export și a expor

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Viața economico-soeială a localităților patriei
BUZĂU : Produse 
și tehnologii noi, 

moderneFaptul că produsele fabricate în industria județului Ruzău șe exportă in prezent in pește 60 de țări și că ele contribuie la realizarea unor importante obiective dq investiții ale țării ateștă preocuparea organelor șl organizațiilor de partid, a consiliilor oamenilor muncii pentru înnoirea și modernizarea producției, ridicarea gradului de tehnicitate și complexitate al produselor, In perioada care a trecut din aceșț an, in industria județului au fosț introduse' in fabricație 65 de tehnologii no) și perfecționate și 72 de produse noi. îndeosebi la întreprinderea de sirmă și produse din sirmă. întreprinderea de utilaj tehnologic. întreprinderea „Metalurgica" și întreprinderea de prelucrare a maselor plastice. Noile produse au caracteristici tehni- co-funcționale superioare si se realizează cu consumuri reduse de

UNIVERSIADA ’85 ; Un bilanț 
bun al sportivilor româniTOKIO 4 (Agerpres). — In ultima 

zi de întreceri ale Universiadei de vară de Ia Kobe, atleta româncă Marieța Ilcu a obținut medalia de bron? in proba feminină de săritură in lungime, ocupind locul trei cu rezultatul de 6,61 m.Cu un nou record mondial s-a Încheiat, proba masculină de săritură în înălțime, in care sportivul sovietic Igor Paklip a trecut peste ștacheta ridicată la 2,41 m. corectind cu un centimetru vechiul record deținut de compatriotul șău Rudolf Povarni- țin. Medaliile de argint și bronz au revenit cubanezului Juan Centelles — 2,31 ni Și, respectiv, vest-germa- pului Gerd Nagel — 2,26 m.Prezent in finala .cursei masculine de 800 m, Petre Drăgoescu s-a situat pe locul patru, cu timpul de 1’45” 41/100. Victoria in această probă a revenit lui Ryszard Ostrowski (Polonia) — l’44"38/100, urmat de Viktor Kalinkin (U.R.S.S.) - l’45”21/100 și John Marshall (S.U.A.) — l’45’’32/100.In proba feminină de ștafetă 4x400 m, cîștigată de formația U.R.S.S,, eu 3’25”96/100, echipa României s-a clasat pe jocul cinci, cu timpul da 3’36” 88/100.După terminarea întrecerilor, pe „Athletics Stadium" a avut loc festivitatea de închidere a celei de-a 13-a ediții a Jocurilor mondiale universitare de vară, competiție polisportivă-de amploare înscrisă in cadrul manifestărilor prilejuite de Anul Internațional al Tineretului.Universiada '85 s-a bucurat de succes, stirnind interes spectatorilor japonezi, care au fost martorii unor performanțe remarcabile înregistrate în cele 12 zile de întreceri.Printre protagoniștii actualei ediții s-au numărat și sportivii români, care, deși au participat la numai 6 din cele 11 discipline înscrise in program, au reușit să obțină un total de 21 de medalii, dintre care 5 de aur, 10 de argint și 6 de bronz.Medaliile de aur și titlurile de campioni mondiali universitari au fost cucerite de gimnasta Ecaterina Szabn (2), atletul Dumitru Negoiță, Inotătoarea Carmen Bunaclu și cuplul de tenis Daniela Moise — Florin Segărceanu.
BOX ; Campionatele mondiale 

pentru tineretCampionatele mondiale de box pentru tineret, pe care Ie găzduiește capitala României, înregistrează nu numai recorduri de participare, ca 

tului; cu cite două procente flin retribuția tarifară.Penalizarea stabilită In condițiile prezentului decret este de ptnă la 51) la sută din retribuția tarifară.Penalizarea prevăzută la alin. 1 șe aplică și miniștrilor, celorlalte cadre din conducerea ministerelor, a celorlalte organe centrale și consiliilor populare, precum și vice- prim-miniștrilor care coordonează activitatea organelor respective.Prevederile prezentului articol se aplică.' in mod corespunzător, și personalului de conducere, tehnic, economic și de altă specialitate cu atribuții în realizarea producției de export și a exportului pe eebnomie din Comitetul de Stat al Planificării, Ministerul Aprovizionării Teh- nico-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, Ministerul. Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, Ministerul Finanțelor și Banca Română de Comerț Exterior, precum și miniștrilor, asimilaților acestora, celorlalte cadre din conducerea acestor organe centrale și vice- prim-miniștrilor care coordonează activitatea organelor respective.Art. 3. — Prevederile art. 1 șt 2 se aplică, în mod corespunzător, și în cazul nelivrării materiilor prime, materialelor, pieselor și subansamblelor destinate realizării producției de export.Art. 4. — Unitățile economice care nu realizează cel puțin 30 |a sută din planul de producție pentru export vor fi supuse regimului special de supraveghere eco- nomico-financiară, instituit potrivit legii.Art. 5. — Tn unitățile din industria extractivă care depâșese pia

materii prime, materiale, combustibil și energie electrică. (Stelia» Chipuri.
SUCEAVA : Economii 

de materiale 
și energieConcomitent cu eforturile depuse pentru realizarea ritmică și integrala a planului la toate sortimentele, oamenii muncii din întreprinderile industriale ale jțidețuțui Suceava acționează pentru reducerea consumurilor materiale și energetice. In perioada care a trecut din aceșt an. s-au obținut economii importante ly consumurile normate, ințrg egre 475 tone metal, 4 656 MWh energie electrică, pește 11 000 tone combustibil convențional. 6 000 m c lemn. Colectivele de oamgni ai muncit de la Combinatul minier din Gura Humorului, de la întreprinderea de mașini-unelte Suceava, întreprinderea de seule, subansambluri și accesorii din Rădăuți și de la Filatura de bumbac INFORMAȚII SPORTIVE

număr de țări și număr al concurent! Ipr, ci și p creșțere deosebită a nivelului valoric al Întrecerii pe ring, cu numeroase meciuri de foarte bună calitate. Amatorii de box din București remarcă, totodată, eă marea majoritate a reprezentanților, noștri apără cu multă ambiție culorile sportive, obtinînd victorii jn șerifi in fața unor adversari puternici din țări unde boxul se bucură de renume. însă, așa după cum ne spunea. marți seara. Eustațiu Mărgărit, antrenorul principal al lotului nostru, ..tragerea la sorti nu i-a răsfățat pe tinerii pugiliști români, dimpotrivă. le-a puș în cale adversari de primă valoare. De aceea, victoriile de pină acum nu trebuie șă le considerăm decit ca a bază de plecare pentru înalta performantă. în acest spirit, îi îndrumăm pe elevii noștri, le cerem si mai multă dărnire. mai multe eforturi, mai multă ambiție pe drumul greu care abia începe",Nu se poate spune că tinerii noștri boxerj nu s-au străduit din răsputeri, și in cele două gale de ieri, pentru a ințrece adversari din ce in ce.mai puternici. La categoria 48 kg, Marian Popa — după ce in meciurile anterioare trecuse cu brio de doi boxeri redutabili (din Cuba și S.U.A.) — a luptat ieri țu portori- canul Luis Roman, un boxer foarte înzestrat, in fața căruia a reușit un meci relativ echilibrat, decizia fiind acordată, eu 4 la 1, portoricynului. Dacă partida aceasta n-a suscitat obiecții, fiind in natura sportului in general să ciștigi, dar să și pierzi, in schimb decizia meciului de ia categoria 54 kg, dintre Daniel Dumitrescu și Young (S.U.A,), a stir- nit. pe bună dreptate, nemulțumirea amatorilor de box. prin caracterul ei vădit eronat, lui Young făcin- du-i-se cadou o victorie nemeritată, eu 3 la 2. în finalul primei gale, reprezentantul nostru la categoria 00 kg, ieșeanul Giani Gogol, a reușit o rapidă victorie, prin r.s.e rundul I, în dauna finlandezului Sipila.
★Miercuri seara. ga(a a 8-a a Campionatelor mondiale de box pentru tineret de la Patinoarul „23 August" din Capitală a programat meciuri in cadrul sferturilor de finală la categoriile mușcă, ușoară, mijlocie și supergrea. între pugijiștii calificați in semifinale s-au numărat toți cei trei sportivi români care au evoluat aseară : Marcelică Tudoriu, la ..muscă". învingător la puncte in fața lui. Wolf Schmidt (R. D. Germană). Ion Pal (categ. ușoară), care l-a eliminat după o victorie prin abandon In repriza a 2-a pe Sin Yong Gwon 

nul de producție la cărbune, țiței și minereuri neferoase, personalul de conducere, tehnic, economic și de altă specialitate beneficiază, pe lingă drepturile prevăzute de lege, de o primă lunară de pină la 10 la sută din retribuția tarifară, calculată în raport de procentul de depășire al planului de extracție.In cazul ngrealizărțî planului de extracție, persoanele prevăzute ip prezentul articol se penalizează cu cite două procente din retribuția tarifară pentru fiecare procent de neindeplinire a planului. Această penalizare este de pină la 50 la sută din retribuția tarifară.Prevederile alineatelor 1 și 2 se aplică și miniștrilor, celorlalte cadre din conducerea Ministerului Minelor și Ministerului Petrolului, precum șj viceprim-miniștriior care coordonează activitatea acestor ministere.Art. 6. — Prevederile prezentului decret sg aplică în perioada 1 septembrie — 31 decembrie 1985.în condițiile recuperării, pină la sfirșitul anului, a restanțelor la producția de export și la producția din industria extractivă, drepturile de retribuire se vor acorda în mod corespunzător.Ministerele, celelalte organe centrale, unitățile economice și consiliile populare șint obligate sg ia măsyri pentru recuperarea restanțelor și realizarea integrală a planului de export șj a planului de producție in industria extractivă.Pentru luna august 1985, penalizările pentru nerealțzarea planului de export și la producția din. industria extractivă vor fi de pină lg 30 la sută din retribuția tarifară, proporțional cu gradul' de nereali- zare a planului.

din Cîmpulung Moldovenesc se înscriu cu cele mai bune rezultate in acțiunea de economisire. (Sava ■ Bejinariu).
GOVORA : O nouă 

casă de odihnă 
și tratamentCerințele sporite de la un an la altul ale oamenilor muncii din întreaga tară care ap apelat și apelează la serviciile turistice și balneare din stațiunea Govora au impus construirea șj darea in folosință a unor noi edificii sanato- riale. între acestea, se numără și noua casă de odihnă și tratament a 'sindicatelor. Avind o capacitate de cazare de. 500 locuri pe serie și o bază proprie de tratament, dotată cij aparatură medicală modernă, capabilă să asigure efectuarea zilnică a peste 2 000 proceduri terapeutice, noua casă de odihnă va funcționa in tot timpul anului. (Ion Stanciu).

(R. p, O. Coreeană), și Dumitru Beșliu, la categ, mijlocie, ciștigător la puncte în fața americanului White Parker.
Turul ciclist al Românieia continuat miercuri cu etapa a 4-a, desfășurată pe traseul Sovata-Gheor- gheni-Bicaz-Piatra Neamț (144 km) și cîștigată de Frank Jesse (R. D. Germană) în 3h31’37”. Pe locurile următoare au sosit rutierii romani Mircea Romașcanu — la 5” și Valentin Constanținescu ■— la 1'40”.în clasamentul generai continuă să conducă Mircea Romașcanu (România), urmat de Frank Bauta (R. D. Germană) — la 1'45” și Gheorghe Kleinpeter (Dinamo) -- la 1’49”.Astăzi se dispută etapa a 3-a ; Piatra Neamț-Roman-Iași (134 km).
teatre

O Teatrul Naționa] (14 71 71, la clubuj 
I.C.T.B.) : Poveste din Hollywood -r 
19: (saia Atelj^r) : Intre cipci și
șapte — 20.
S Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Arma secrefâ. a hji Arliimede — 19.
e Teatrul Qiuiești (șa)a Majesty, 
U 72 34) : Cursa de Viena ip.
e Teatrul satiric-muzic^i ,,C. Tănase“ 
(1.5 56 78, grădina Boema) : Boema, 
bucuria mea ! — 19.30: (grădina Că
răbuș) : Melodii, melodii ~r 13.30.

cinema
$ Cu miinilc curate ; FESTIVAL» 
(15 63 84) — 9; U,15; 13,30; ÎM5;
18; 20.
© lan Bibiap („Zilele fițnniluj t?uî- 
gar“) î STUDIO (59 53 15) — 9,30;
11.30; 13.30; 15,30: 17,30; 19,30,
Q Program de desene animate 9; 
10.30; 12; H: 16, Imposibila iubire — 
18,30 : DOINA (16 35 38).
© Declarație de dragoste : TIMPURI 
NOI (15 6110) — 9: 11: 13.15: 15.30; 
17,45; 20. VIITORUL (10 67 40) - 15; 
17: 19.
@ Pas tn doi : GIULESTI (17 55 46) 
— 9; 11,15: 13.30: 15.45: 18; 20. AURO* * 
RA (35 04 66) - 0; 11.15; J3.30: 15,45; 
18; ?0.

Institutul de meteorologie si hidro
logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul cuprins intre 5 septembrie, 
ora 20 — 8 septembrie, ora 20. tn tară : 
Vremea va fi răcoroasă, îndeosebi in 
nordul șl centrul tării, Cerul va ti 
temporar npros. Vor cădea p|o; locale, 
mai ales averse tnsotite izolat de des
cărcări electrice, îndeosebi in Crișana, 
Maramureș, Transilvania și Moldova. 
Vintui va sufla slab Dină la moderat 
cu intensificări locale de scurtă durată. 
Temperatura aerului va continua să 
scadă ușor. Minimele vor fi cuprinse 
intre 6 șl 16 grade, pe alocuri mal 
coborite în depresiunile Intramontane 
și in nordul țării, iar maximele între 
16 șl 26 de grade. Dimineața pe alocuri 
se vg produce ceață. La București ; 
Vremea va fi răcoroasă mal ales noap
tea și dimineața, .iar cepul va fi tem
porar noros. Vor cădea averse de 
ploaie mai ales în cursul după-amiezi), 
Viatul va sufla slab pină la moderat, 
cu intensificări de scurtă durată- Tem
peratura aerului va continua să scadă 
ușor. Minimele vor fi cupripge intre 
12 și is grade, țar maximele, intre 22 
Si 25 de grade,

• Ziua : PACEA (60 30 85) — 15; 
17,15; 19.30.
• Masca de argint : POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17,15; 19,30.
• Cjreșat'ii : PROGRESUL (23 94 10)
— 15; 17; }9.
• Lovitură fulgerătoare : LUMINA 
(14 74 16) — 9; 11: 13,15; 15,30: 17.45: 20. 
•'Ostatecul; feroviar (3tJ §j 4Q) — 
9: 11; 13; 13: 17: 19.
• Adio vise ale tinereții : BUZEȘTI 
<30 43 pB) — 14,30; !(j,at): 18,30.
• Legenda dragostei : VOLGA
(79 7126) - 9: 12; 16; ÎS, ARTA 
<21 31 80) — g; ț2; 16; 19. la grădină
— 20.30.
O Aii Baba și cei 40 de hoți : DACIA 
(50 35 94) — 9; .12; 16; 19.
• Șansa: FLORJ3AȘGA (33 29 71) - 
9: 1); 13; Ip,3Q: 17,45; ?0,
« Undeva, pintlva : SCALA (1103 72)
— 9: 11,15; 13.30: 15,45; 18; 20,15,
• Toată lumea este a mea : SALA
MICA A PALATULUI — 17; 18.45.
GRIVITA <17 0B 58) - 0: 12; 16: 19.
« Marea cursă : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) -- 9; 12; 15,30; 18,30.
• camera tn formă de L : CAPITOL 
(16 29 17) - 9: 11,30; țț; 16,30; 19,15, 
la grădină — 20.30.
® Hangar 18 : BUCUREȘTI (15 61 54)
— .9; II: 13; 15.15: 17.3(1: 19.45. GLO
RIA (47 40 75) - 9: 11,15: 13,30; lj,45: 
13; 20. FLAMURA (85 77 )2) - R);
12.30: 14,30: 17: 19.30.
O 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) — 0; 11.45:
14,30: 17.15: 20, MELODIA (1) 13 49)
— 9; 12: 16; 19.
• Yankeii : VICTORIA (16 ?8 79) - 
9.30; 12.30: 16: 19.
• Nocturna Barrandov : UNION 
(13 49 04) — 9: 11: 13:15: 17; 19.
• Căpitanul răzbunării : LIRA
(31 71 71) - 15,30; (7,30; 18,30, lă gră
dină - 20.30. MUNCA (21 50 97) - 15: 
17: 19.

9 Ciuleandra : COSMOS (27 54 95) — 
i0.15: 12.30: 14.45: 17: 19,15.
O Joe Limonada — 14.30: Gară pentru 
doi — 16.30: 19.30 : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13).
© Un comisar acuză : COTROCENJ 
(49 48 48) - 13: 17; 10.

Adunare festivă cu prilejul 
Zilei naționale 

a R. S. VietnamCu prilejul celei de-a 40-a aniversări a proclamării independenței, Ziua națională a Republicii Socialiste Vietnam, miercuri după-amiază a avut loc la Brăila o adunare festivă. Au luat parte reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, ai organizațiilor de masă și obștești, oameni ai muncii de la întreprinderea de utilaj greu „Progresii li!,Au fost prezenți Pliant Duy Toan, ambasadorul R. S. Vietnam la București, și membri ai ambasadei.Adunarea festivă a fost deschisă de Ion Jpgănaru, șecrețarql comitatului de partid al întreprinderii „Progresul",Despre semnificația evenimentului săvbătorjt au vorbit Alexandru Gagți, directorul general al întreprinderii, și Pliant Duy Toan, ambasadorul R, S. Vietnam la București.S-a subliniat că proclamarea cu 40 de ani in urmă a noului stat a constituit încununarea luptei eroice, plină de jertfe, a poporului vietnamez, sub conducerea partidului comunist, pentru înlăturarea dominației colonialiste și a regimului feudal, pentru înfăptuirea idealurilor de libertate șl independență națională. A fost evidențiat faptul că in cei 40 de ani care au trecut, poporul vietnamez a obținut realizări importante in dezvoltarea țării, îndeplinind, in prezent, eu succes hotărirt- le istorice ale Congresului al 5-lea al Partidului Comunist din Vietnam, de edificare socialistă a patriei. Au fost, totodată, relevate legăturile de colaborare și solidaritate militantă ale Partidului Comunist Român pu Partidul Comunist din Vietnam, sprijinul permanent, internaționalist a- cordat de Partidul Comunist Român, de România socialistă luptei drepte a poporului vietnamez pentru libertate, pentru respectarea dreptului său indestructibil de a-și hotărî propria soartă, tn conformitate eu voința și aspirațiile sale naționale.Reliefînd prietenia tradițională româno-vietnameză, vorbitorii au e- vidențiat contribuția hotărîtoare a întilnirilor și convorbirilor la pel mai înalt nivel de la București și Hanoi, in lărgirea și aprofundarea acesțor raporturi in folosul ambelor țări,
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LUCRĂRILE CONFERINȚEI MONDIALE A COMITETELOR
NAȚIONALE PENTRU A. I. T.Lucrărila Conferinței mondiale a comitetelor naționale pentru Anul Internațional ai Tineretului pu tema 1 

„TINERETUL ANULUI 2000 =- PAR
TICIPARE, DEZVOLTARE, PACE", au continuat cu dezbateri In .plen.Au luat cuvîntul reprezentanții din Filipine, Ungaria, Bangladesh, R.P. Chineză, Olanda, Liberia, Iordania, R.P.D. Coreeană, Cipru, U.R.S.S., Belgia, R.D. Germană, Iugoslavia, India, Cehoslovacia, Irak, România. Nepal, Mongolia, Qatar, Japonia, Algeria, Marea Britanie, Pakistan, Etiopia, Spania, Cuba, Bulgaria, Kenya, precum și ai Organizației pentru Eliberarea Palestinei, U.N.CtȚ.A.L),, Organizației Internaționale a Muncii.Vorbitorii au dat 0 înaltă apreciere 
mesajului președintelui Republicii 
Socialisto România, tovarășul 
Nieoiae Ceaușescu, relevînd valoarea deosebită a ideilor pe care le conține, fapt ce reflectă interesul și preocuparea permanentă a conducerii partidului și statului nostru față de problemele tineretului, față de afirmarea sa deplină ca importanță forță socială a progresului și păcii. Arătind eă mesajul este foarte stimulativ pentru toți partieipanții la conferință, avînd calitatea de a influența favorabil desfășurarea lucrărilor, vorbitorii au . evidențiat contribuția însemnată a României — țara care a inițiat marcarea Anului Internațional al Tineretului in anul 1985 — la aducerea în atenția comunității mondiale a problemelor specifice ținerei generații, la abordarea în cadrul unor foruri internaționale a aspectelor legate de dezvoltare și pace, în contextul participării mai active a tineretului la întreaga viață politică, economică și socială.Partieipanții la dezbateri B-au referit pe larg ia acțiunile organizate 

„România, președintele Nitolae Ceaușescu 
acționează cu consecvență pentru împlinirea 

aspirațiilor de pace și progres 
ale tinerei generații de pretutindeni"

Viu interes, înaltă apreciere față de Mesajul președintelui 
Nieoiae Ceaușescu adresat participanților Ia conferință

Șint idei,pârtiei pariți augenerații de pretu- nostru.

Mesajul adresat de tovarășul Nieoiae Ceaușescu participanților ia Conferința mondiala a comitetelor naționale pentru Anul Internațional al Tineretului a foșt primit cu cel mai viu interes, qu profundă satisfacție și înaltă apreciere. Pe bună dreptate, toți cei care iau parte la acest important for văd în meșqj o nouă și elocventă expresie a preocupării statornice, o grijii permanente a președintelui României socialiste față de destinele tinerei
„Idei de amplă 

semnificație 
pentru destinele 

tineretului lumii"
S, U. YOLAH.secretar general adjunct al O.N.U.„Doresc in primul rind să" relev faptul că reuniunea care se desfășoară la București are toate șansele să se încheie cu deplin succes. Mesajul pe care președintele Nieoiae Ceaușescu l-a adresat par- ticipanților la Conferința mondială a comitetelor naționale pentru Anul Internațional al Tineretului a constituit, in acest sens, un document bogat in idei, de ample semnificații, care se va bucura de atenția corespunzătoare a delegațiilor și jn- vițaților la conferință. Ma bucur că partieipanții — reprezeptind comitete naționale pentru A.I.T., alți factori cu preocupări in domeniul tineretului — vor avea prilejul unui bogat schimb de opinii și experiență prțvind programele și politicile de tineret, vor putea identifica strategii și planuri de perspectivă vizind tinerii,Desigur, eșțe meritul României, care a jucat un rol acțlv în promovarea la Națiunile Unite a problematicii tinerei generații, soldată cu proclamarea Anului Internațional al Tineretului, tn acelpși timp, aș vrea’să relev că țara dumneavoastră se numără printre statele membre ale Organizației Națiunilor Unite binecunoscute pentru propunerile și activitatea bogată menite să asigure pacea și cooperarea internațională.Revenind la marcarea în lume a Anului Internațional al Tineretului, doresc să precizez Importanta pe care Națiunile Unite o acordă acestui grup social, aspirațiilor și trebuințelor sale specifice. Se știe că orice programe sociale, economice nu pot fi realizate fără antrenarea tuturor grupurilor sociale, jar tineretul alcătuiește una din aceste categorii al cărei aport la viața societății nu poate fi neglijat ; niaj mult, tinereții! poate și trebuie să fie mobilizat pentru a-și spori contribuția la viața națională și internațională".

„Un mare prieten 
și îndrumător 
al tinerilor"

N'guessp PATRICE, reprezentant al Comitetului Național pentru A.I.T. din R. P. Congo„Mesajul cu care președintele Nieoiae Ceaușescu. acest mare

In țările lor în vederea marcării Anului Internațional al Tineretului, la măsurile adoptate in scopul soluționării problemelor complexe ce stau in fața tineretului lumji de azi. In intervențiile loț, vorbitorii au subliniat necesitatea identificării și aplicării unor programe pe termen lung in domeniul tineretului, capabile să pună mai bine în Valoare capacitățile multiple ale tinerei generații, șă răspundă, intr-o măsură sporită, dorinței de înțelegere și prietenie a tinerilor din întreaga lume, voinței lor de a participa activ la edificarea unui climat de pace, securitate și cooperare pe planeta noastră.Lucrările conferinței eontinuă.în cursul zilei dp miercuri, tovarășul Nicu Cegușeșcți, prim-secrsțar șl C,C. aj U.T.C., ministru pentru problemele tineretului, președintele Comitetului Consultativ al O.N.U. pentru AJ,T>, 8 avut întrevederi cu conducători aî unor delegații participante la conferință': Q, f: Axiopov, președintele Comitetului organizațiilor de tineret din U.R.S.S,, vicepreședinte, al Co
misiei pențry A-I-T-, Goran Radman, președintele Comitetului național iugoslav pentru AJ-T,. Keyum Baudum, vicepreședintele Federației tjneretulțji pe întreaga Chină, secretar general-adjunct al Comitetului național pentru A.I.T., prpf, Hanai Hitoshi, membru al conducerii Comitetului național japonez pentru A,I,Ț„ Hlslțam Al Sharari, ministrul tineretului, sportului și antichităților al Iordaniei, Mohamed Bin Eid Al Țhari, secretar general al Consiliului suprem pentru bunăstarea tineretului din Qatar, Paul Vap Șțeen- vnqrț, preșgdințgle Comitetului fla

prieten și îndrumător șl tinerilor, a onorat partieipanții la Conferința mondială a comitetelor naționale pentru Anul Internațional al Tineretului reprezintă uii document care, fără îndoială, va înrițirl lucrările reuniunii noastre. Conținutul bogat in idei, îndemnurile adresate statelor, popoarelor, tinerei generații se adaugă altor initiative și demersuri ale tovarășului Nieoiae Ceaușescu Îndreptate spre asigurarea păcii, independenței și progresului în întreaga lupte, Doresc să reiev în mod deosebit chemarea rațională, izvorîtă dintr-un înalt sentiment al responsabilității pe care președintele României a adresat-o. in actualele împrejurări internaționale, de a se opri eursa înarmărilor atît pe Pămiiit, cit și in Cosmos, pentru trecerea la dezarmare și asigurarea păcii.Intr-adevăr, pacea psțe condiția fără de care ni: poate exista dezvoltare, prpgrgs, viață, speranțe, Asociindu-i pe tineri la lupta pentru pace șj colaborare, pentru făurirea unei lumi ș demnității, jm facem altceva decit să gindim șl șă creăm de azi zițja de miipe- Acesta este cred și sensul profund al inițiativei românești de a șg proclama Anul Internațional a! Tineretului, inițiativă care are un ecou pnanim Pe toate meridianele”.
„Deschidere generoasă 
spre yn dialog fertil"

Dr, Wieslav ZAWI5LAK,secretar al Comitetului națianal pentru marcarea Anului Internaționgl gl Tineretului din R. P. Polonă„Faptul că reuniunea la care particip a fost onorată cu un mesaj din partea președintelui Nieoiae Ceaușescu demonstrează importanta deosebită pe care partidul și guvernul român, personal șeful statului român o acordă tinerei generații, împlinirii aspirațiilor sale de pace și progres. Prin ideile sale generoase, mesajul va potenta desfășurarea in condiții din cele mai fertile a dezbaterilor din eadrui conferinței noastre. In lumina ideilor valoroase cuprinse in meșaj, aș dori 'șă remarc necesitatea ca tineretului să-i fie recunoscut statutul activ în societate. pentru a-i asigura participarea responsabilă, in condiții de pace, la eforturile popoarelor spre progres. In ce ne privește, noi in Polonia am trecut Ia evaluarea participării tineretului la activitatea politică, socială. economică și culturală, ne-am propus realizarea mai multor măsuri de natură să stimuleze prezența tinerilor la viața nouă pe 

mand pentru A.I.T. din Belgia, Nouri Faisal S. Al-Hadithi, ministrul tineretului din Irak, R. Gopalaswami, secrgțar al Departamentului tineretului și sportului al Indiei, președintele grupului de lucru pentru A-LȚ.in cursul întrevederilor a foșt reliefată însemnătatea Conferinței mondiale a comitetelor naționale pentru A.I.T., organizată la București, subliniindu-se că lucrările reuniunii, ce șe desfășoară intr-un spirit de înțelegere și cooperare, constj- tujg o importanță contribuție la promovarea ideilor fundamentale pe care Anul Internațional al Tineretului le-a reunit sub deviza „Participare — Dezvoltare — Pace".In același timp, au fost înfățișate preocupările și activitatea comitetelor naționale pentru A.I.T. din România șr din țările respective în direcția stimulării participării tineretului Ia viața politică, economică și socială, la adoptarea și materializarea dșcizjilor de însemnătate majoră pentru tinăra generație.Șphifnbul de vederi in probleme acțușle ale vieții internaționale a puș in evidentă rolul important al tinerilor din întreaga lume în înfăptuirea năzuințelor de pape și progres ale omenirii. A fosț subliniată. cu aceșt prilej, hotărirea organizațiilor de tineret de a-și intensifica eforturile pentru reluarea și consolidarea cursului spre destindere, realizarea dezarmării, in primul rind a dezarmării nucleare, pentru instaurarea în viața internațională a upui climat de încredere, securitate și largă colaborare, pentru edificarea unei noi ordini economice internaționale, pentru făurirea unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta nogștrl, (Agerpres)

tindeni, a consecvenței, principialității și spiritului de răspundere cu care a acționat și acționează pentru soluționarea mqriior probleme ale conțempqra.nșițății, în primul rînd pentru salvgardarea păcii, bunul suprem al omenirii.Șint idei, Ppinii și sentimente pe care un șir de ținut să le împărtășească ziarului
care a făurim. Un rol activ îl are jn această privință Comitetul national pentru A.I.T.Ne bucurăm că reuniunea de la București, cu o participare largă, permite cunoașterea realizărilor și preocupărilor din alte țări eu prilejul Anului Internațional al Tineretului, degajarea unor experiențe cu valoare comună, cit și contacte fructuoase pe plan internațional cu organizații similare din alte țări",

„înaltă responsabilitate 
față de cetățenii de azi 
și de mîine ai planetei"

R. GOPALASWAMY, ministru secretar ql Qepartamentului pentru problemele tineretului și sportului din India„A te preocupa de tineri inseam- pă a te preocupa de cetățenii de mîine ai țării, aj planetei. Tată de ce consider mesajul președintelui Nieoiae Ceaușescu ca fiind deosebit de inspirat, expresie a unei înalte răspunderi pentru destinele propriului popor, ale umanității în ansamblu. Pe această bază, permiteți-mi să subliniez ideea ex- qelentă de a reuni la o conferință larg reprezentativă comitetele naționale pentru A.I.T., alte structuri pentru tineret, organizații din sistemul Națiunilor Unite — tocmai aiți, în România, țară recunoscută pentru activitatea susținută depusă pentru pregătirea și marcarea A.I.T. Vom avea ocazia să ne împărtășim reciproc din experiența acumulată in domeniul tineretului. Noi în India am acordat și pînă acum importanță diferitelor aspecte care privesc populația cuprinsă între 15—24 de ani, dar, în prezent, eu prilejul A.I.T., au fost create noi organisme de tineret, au fost activizate cele deja existente. Am elaborat programe vjzind participarea studenților la alfabetizare în diferite regiuni ale țării, am pus Ia punct un program menit să facă mai activă prezența tinerilor din mediul rural în viața comunităților. Un ro] mobilizator tn această direcție îl au «Centrele de tineret Nehru-, create la nivelul districtelor,Mă bucur că prezenta Ia conferință Imi oferă posibilitatea de a cunoaște nemijlocit activitatea tineretului român, a Comitetului Național Român pentru A.I.T.Opinii consemnate de loan T1MOFTE
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U,PACEA, DORINȚA SUPREMĂ OTTAWA LUANDA /

A POPORULUI ROMÂN" ® Intervenția șefului delegației române

Supliment special al cotidianului italian „La Gazzetta 
del Mattino46 consacrat politicii constructive a României, 
a președintelui Nicolae Ceaușescu, de pace și colaborare 

internațională

Sub titlul „DA, PĂCII I NU, RACHETELOR ! POPORUL ROMAN FERM CONVINS CA IN PREZENT NIMIC NU ESTE MAI VITAL DECÎT DESTINDEREA Șl COLABORAREA ECONOMICA DINTRE TOATE POPOARELE LUMII" cotidianul italian „La Gazzetta del Mattino" a publicat, sub forma unui supliment special, o broșură consacrată politicii constructive a României socialiste de apărare a păcii, de întărire a înțelegerii și colaborării între toate națiunile. Broșura a apărut sub îngrijirea grupului editorial URE, condus de scriitorul și editorul Ugo Ragozzino.Intr-un capitol introductiv, intitulat „PACEA, DORINȚA SUPREMA A ÎNTREGULUI POPOR ROMAN", suplimentul prezintă concepția președintelui Nicolae Ceaușescu potrivit căreia problema fundamentală a epocii noastre o constituie oprirea cursei înarmărilor, trecerea la dezarmare, în primul rînd nucleară. „Prin glasul prestigios al președintelui 
Nicolae Ceaușescu, România a dat și continuă să dea 
contribuții esențiale la rezolvarea problemei stringente a dezarmării" - subliniază cotidianul italian, prezen- tînd, în continuare, inițiativele, propunerile și demersurile în acest sens ale țării noastre. Este evocată, astfel, poziția României în legătură cu tratativele sovieto-americane de la Geneva, sublinierea de către președintele Nicolae Ceaușescu a necesității de a opri, cel puțin pe durata negocierilor, instalarea rachetelor americane și aplicarea contramăsurilor

sovietice, creindu-se condiții pentru realizarea unul acord care să ducă la eliminarea rachetelor nucleare cu rază medie de acțiune, a tuturor armelor nucleare din Europa și din restul lumii. Este relevat, de asemenea, rolul important pe care, în concepția României, sînt chemate să-l joace, pentru succesul tratativelor, țările europene, opinia publică mondială, scoțindu-se, totodată, în evidență că dacă țările europene ar refuza să accepte arme nucleare pe teritoriul lor, acest fapt ar avea o importanță hotăritoare în a stimula cele două mari puteri să realizeze un acord de dezarmare nucleară.In concepția României, se arată in supliment, pacea este bunul suprem al umanității și această exigență majoră a popoarelor trebuie înfăptuită nu prin simple declarații de bune intenții și promisiuni conjuncturale, ci prin lupta unită și solidară a forțelor progresiste din întreaga lume, a tuturor popoarelor, poporul român fiind deplin angajat în această luptă. Pornind de la convingerea nestrămutată că înfăptuirea dezarmării este legată de acțiunea popoarelor, a forțelor democratice iubitoare de pace din întreaga lume, România a adresat întregii omeniri apeluri pentru pace și dezarmare, care s-au bucurat de o vie și binemeritată rezonanță pe plan mondial.In continuare este publicat articolul prim șurii, intitulat „ROMANIA, ACTIV ANGAJATA 
TARIREA ROLULUI *

OTTAWA 4 (Agerpres). — La Ottawa s-au deschis lucrările celei de-a 74-a Conferințe a Uniunii Interparlamentare. Pe ordinea de zl a conferinței sînt înscrise importante probleme ale vieții internaționale actuale, printre care situația politică, economică și socială din lume, contribuția parlamentarilor la înfăptuirea obiectivelor Anului Internațional al Tineretului (A.I.T.), aniversarea a 40 de ani de la crearea O.N.U., acțiuni pe plan parlamentar in vederea realizării securității și dezvoltării cooperării in Europa, desăvirșirea procesului decolonizării, precum și necesitatea soluționării problemei acute a datoriei externe a țărilor în curs de dezvoltare.Dezbaterile in plenul conferinței au început cu problematica Anului Internațional al Tineretului. Luînd cuvîntul, conducătorul delegației țării noastre, Ilie Văduva, vicepreședinte al M.A.N., președintele Grupului interparlamentar român, a evidențiat semnificația Inițiativei României In cadrul Națiunilor Unite, care a dus la proclamarea Anului

Internațional al Tineretului. în dorința de a asigura creșterea preocupării, pe plan național și internațional, pentru educarea tinerei generații in spiritul marilor valori umaniste, recunoașterea dreptului și capacității acesteia de a participa activ și responsabil la viața socială, la soluționarea problemelor vieții internaționale.Prezentînd concepția președintelui României, tovarășul! Nicolae Ceaușescu, cu privire la rolul și locul tineretului în lumea contemporană, reprezentantul român a reliefat atenția deosebită acordată în țara noastră tinerei generații, atenție concretizată .prin adoptarea și aplicarea unui ansamblu de măsuri de ordin legislativ, economic și educativ, menite să asigure condiții optime de afirmare multilaterală a tinerilor în toate domeniile vieții economice și sociale. A fost evidențiată, de asemenea, participarea tineretului român la organizarea, in tara noastră și pe plan internațional, a unor importante manifestări în cadrul A.I.T.
jficttai si luări de poziție in favoarea}
. ta M® m _ ir oih _ Eî &

O.N.U.",

al bro-
IN IN-

„La finele lunii octombrie 1985 — relevă cotidianul italian — va fi sărbătorită a 40-a aniversare a creării, pentru prima oară în istoria omenirii, a unui mecanism de colaborare la nivel mondial — Organizația Națiunilor Unite. Carta O.N.U. a pus la baza relațiilor internaționale principiile egalității tuturor statelor, respectării independenței, suveranității și integrității teritoriale, neamestecului în treburile interne, nerecurgerii la forță sau la amenințarea cu forța, rezolvării litigiilor exclusiv pe cale pașnică, dezvoltării unei cooperări reciproc avantajoase.Rezultat al marilor schimbări postbelice, O.N.U. reprezintă azi, cu cele 159 de state membre, un mecanism mai mult ca oricînd necesar în îndeplinirea nobilei misiuni care i-a fost încredințată de către popoare — asigurarea păcii și promovarea colaborării, armoni- zînd interesele tuturor țărilor membre.încă.de desfășurat activitate.' probleme adoptîndimportantă, dar subliniind succesele obținute de O.N.U., nu putem să nu amintim și neîmplinirile ei.Acestea din urmă pun și mai mult în evidentă nenumăratele inițiative ale României, cu sprijinul a numeroase state, privind creșterea și întărirea rolului O.N.U. in întreaga viață politică mondială, astfel incit organizația să-și poată desfășura în cele mai bune condiții ^mișiunea sa istorică.

la crearea sa. O.N.U. a o intehsă si laborioasă examinînd „principalele ale contemporaneității, documente de maximă

O elocventă expresie a Interesului arătat de România față de creșterea rolului O.N.U. este documentul prezentat în 1975. care cuprinde căi și modalități îndreptate spre sporirea eficienței forumului mondial și îmbunătățirea activității sale.Pe baza unei propuneri românești, a fost creat, de asemenea, un comitet special pentru Carta O.N.U. și pentru creșterea rolului Națiunilor Unite, comitet care a prezentat un raport examinat în cadrul Comitetului juridic al Adunării Generale și care a înregistrat o amplă adeziune.Acestea reprezintă doar o parte Infimă a ansamblului inițiativelor românești prezentate de la tribuna Națiunilor Unite, care au cunoscut o largă audientă.Bomânia e cunoscută la O.N.U. pentru importanta contribuție la examinarea și rezolvarea unor probleme fundamentale ale vieții internaționale actuale, cum sînt dezarmarea, dezvoltarea, instaurarea unei noi ordini economice și politice internaționale, etc. ..........Pînă în prezent au fost adoptate in documente anume, sau însușite de către Adunarea Generală și de alte organisme principale ale O.NiU.. peste 100 de inițiative, propuneri și idei politice prezentate de România, care este, astfel, unul dintre membrii cei mai activi ai organizației.Luările de- poziție românești abordează o largă gamă de aspecte. oglindite în documente cum sînt : Declarația asupra principiilor

(privinddreptului internațional relațiile prietenești și cooperarea dintre state). Carta drepturilor și obligațiilor economice ale statelor. Declarația și programul de acțiune pentru instaurarea unei noi ordini economice internaționale, documentul intitulat «Consecințele 
economice și sociale ale cursei 
înarmărilor- sau cel privitor la soluționarea prin mijloace pașnice a neînțelegerilor dintre state.România a avansat importanta idee de a se proclama anul 1985 «An Internațional al Tineretului», prilej de trecere în revistă a problemelor și preocupărilor specifice ale tinerei generații, de căutare a unor soluții constructive în acest domeniu.Această activitate se înscrie în cadrul întregii politici externe românești.Potrivit concepției României, O.N.U. are o mare răspundere pentru democratizarea vieții internaționale. dispune de posibilități infinit mai mari de a acționa*  pe plan mondial în spiritul legitimelor as- ’ pirații1- ale tuturor popoarelor.«Este necesar — sublinia președintele Nicolae Ceaușescu — să fie sporit mai mult rolul O.N.U., să-i fie perfecționată activitatea, in sensul democratizării ei, al creării condițiilor ca toate statele poată exprima în mod niile în cadrul acestui ternațional»" — încheie italian prezentarea României in problema întăririi continue a rolului O.N.U. în ansamblul vieții politice internaționale.

să-si activ opi- forum in- cotidianul concepției

în sprijinul respectării 
principiilor noi 

de relații între state
MANILA 4 (Agerpres). — La 

Universitatea „Santo Tomas" din 
Manila a fost organizată o expozi
ție' de carte românească, la loc de 
cinste aflindu-se lucrări din gin- 
direa social-politică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România.

De asemenea, a avut loc verni
sajul expoziției intitulate „Istoria 
României oglindită in operele de 
artă".

Principalele momente din istoria 
României, semnificația actului de 
la 23 August 1944 și a Congresu
lui al IX-lea al Partidului Comu
nist Român au fost puse în evi
dență în alocuțiunile rostite de 
rectorul Universității, Jose Tinoko, 
și vicerectorul Fr. Pasion, de En
rique Syquia, președintele Asocia
ției de drept internațional din 
Filipine.

In acest cadru au fost exprimate 
aprecieri elogioase la adresa Româ
niei socialiste, a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, a politicii ex
terne promovata de țara noastră, 
dedicată asigurării păcii și înfăp
tuirii dezarmării, în primul rînd a 
dezarmării nucleare, , democratizării 
raporturilor dintre state. S-au fă
cut referiri, pe larg, la succesele 
deosebite înregistrate de poporul 
român în toate domeniile de acti
vitate, îndeosebi in perioada inau
gurată de Congresul al IX-lea al 
partidului..

Au fost prezentate filme docu
mentare despre țara noastră.

In capitala Filipinelor a fost 
organizată, totodată, 6 manifestare 
culturală la care au luat parte Ha- 
cifico Castro, ministrul de externe. 
Bias Ople, ministrul muncii, alte 
oficialități, șefi de misiuni diplo
matice, reprezentanți ai Asociației 
de prietenie Filipine—România, ai 
unor organizații de masă, oameni 
de afaceri, ziariști.

In cuvintările rostite au fost re
liefate semnificația Istorică a zilei 
de 23 August 1944, precum și im-

portantele succese obținute de po
porul român in propășirea mate
rială și spirituală a țării. A fost 
reliefat cursul ascendent al raportu
rilor româno-filipineze, subliniin- 
du-se rolul esențial in această 
direcție al convorbirilor și înțele
gerilor la cel mai inalt nivel.

NEW YORK 4 (Agerpres). — La 
New York a avut loc o seară cul
turală românească. In expoziția 
de carte deschisă cu acest prilej, 
un loc important il ocupă volumul 
„Din gindirea social-politică, filo
zofică și economică a președintelui 
Nicolae Ceaușescu".A fost deschisă, de asemenea, 
expoziția de fotografii „Imagini 
din România", infățișind obiective 
industriale, agricole, social-cultu- 
rale și de sistematizare a orașelor 
țării, realizate in ultimele două 
cenii.

Seara culturală românească 
bucurat de un deosebit succes, 
participat profesori universitari, 
oameni de știință, artă și cultură, 
oameni de afaceri, șefi ai unor 
firme comerciale și turistice, pre
cum și un numeros public.

AMMAN 4 (Agerpres).
Amman a avut loc. sub patronajul 
prințului Mohamed Ibn Talal, ver
nisajul unei expoziții dedicate ma
rilor realizări ale poporului român 
in perioada care a trecut de. 
Congresul al IX-lea al P.C.R. 
asemenea, a fost inaugurată o 
poziție de produse românești.

Cu același prilej a avut loc spec
tacolul de gală prezentat de grupul 
folcloric „Hora", care a inaugurat 
Sâptămina turistică românească la 
Amman.

Manifestarea, la care au parti
cipat prințul Mohamed Ibn Talal, 
ministrul informațiilor și turismu
lui, personalități ale vieții politice 
și economice iordaniene, membri ai 
corpului diplomatic, ziariști, s-a 
bucurat de un deosebit succes.

Pentru întărirea solidarității 
dintre țările arabeRIAD 4 (Agerpres). — în capitala Arabiei Saudite, Riad, s-au încheiat lucrările reuniunii miniștrilor de externe ai țărilor membre ale Consiliului de Cooperare din zona Golfului (C.C.G.).Comunicatul comun al întîlnirii reafirmă angajamentul participanților față de documentele adoptate de întîlnirile la nivel înalt ale C.C.G. privind importanța realizării solidarității arabe, eliminarea diferendelor

și soluționarea tuturor problemelor prin înțelegere și negocieri. Documentul reafirmă, de asemenea, sprijinul pentru toate eforturile vizînd încetarea pe cale pașnică a conflictului iraniano-irakian și hotărîrea de a întreprinde orice acțiune în direcția încetării distrugerilor și a luptelor, ajungerii la o reglementare luînd în considerație drepturile legitime ale celor două părți.

CIUDAD DE MEXICO 4 (Agerpres). — Una din preocupările Mexicului în domeniul politicii externe este evitarea generalizării stării con- flictuale din America Centrală — a declarat, la Ciudad de Mexico, ministrul de externe al acestei țări, Bernardo Sepulveda Amor. El s-a pronunțat, totodată, pentru creșterea rolului organizațiilor internaționale în lupta pentru realizarea unui climat de pace, securitate și cooperare în lume, pentru promovarea fermă a principiilor noi de relații între state.
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Reuniunea ministerialăLUANDA 4 (Agerpres). — La Luanda s-au deschis miercuri lucrările celei de-a VIII-a Conferințe ministeriale a țărilor nealiniate. Participă delegații din peste 100 de țări membre.Republica Socialistă România, care are statut de invitat la mișcarea țărilor nealiniate, este reprezentată la conferință de o delegație condusă de Constantin Oancea, adjunct al ministrului afacerilor externe.Deschizînd lucrările, președintele Angolei, Eduardo dos Santos, a evidențiat rolul important al mișcării de nealiniere pe scena internațională, subliniind că sarcina ei cea mai importantă, în prezent, este

a țărilor nealiniate menținerea păcii și contracararea tuturor acțiunilor generatoare de focare de tensiune. El a evocat importanța excepțională a mișcării de nealiniere ca forum mondial pentru inițierea dialogului, realizarea de acorduri politice și reducerea tensiunii internaționale sau regionale. Președintele Angolei a chemat la unitate împotriva încercărilor menite să slăbească coeziunea mișcării de nealiniere instaurării unor relații nale mai echitabile.Dezbaterile conferinței »e desfășoară în plen și în comitetele politic și economic.
și acțiunile în direcția internațio-

Vii proteste împotriva politicii de apartheid 
a guvernului rasist de la PretoriaNAȚIUNILE UNITE 4 (Agerpres). — Secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, consideră că menținerea apartheidului în Republica Sud-Africană reprezintă o sursă de violență, segregația rasială fiind un sistem practicat de cei ce nu respectă drepturi umane inalienabile. Practicile apartheidului sînt în evidentă contradicție cu nbrmele dreptului internațional și nu pot in nici un fel fi acceptate, arată secretarul general al O.N.U.Această poziție este exprimată ln- tr-un mesaj adresat participanților la o reuniune de la Haga privind aspectele juridice ale perpetuării apartheidului în R.S.A., menționează a- genția Reuter.

vind menirea să atragă atenția autorităților asupra voinței oamenilor muncii italieni în ce privește atitudinea ce trebuie adoptată față de autoritățile rasiste de la Pretoria.Documentul Federației sindicale unitare italiene exprimă, de asemenea, sprijinul față de populația de culoare, majoritară, din R.S.A. și protestul împotriva violentei și a terorii cu care acționează autorită- . țile sud-africane.BRUXELLES 4 (Agerpres). — Congresul sindicatelor sud-africane a adresat un apel mișcării muncitorești internaționale cerînd „izolarea" R.S.A., în semn de protest față de represiunile guvernului de la Pretoria împotriva populației africane care luptă pentru abolirea sistemului de apartheid. In declarația «dată publicității la Bruxelles se subliniază că mișcarea muncitorească internațională trebuie să militeze pentru oprirea comerțului cu R.S.A., a oricăror relații cu regimul de la Pretoria, precum și pentru organizarea de demonstrații de protest în fața misiunilor diplomatice ale R.S.A. din străinătate.

NOUA ZEELANDĂ : Partidul Laburist se pronunță 
pentru retragerea țării din pactul militar A.N.Z.U.S.WELLINGTON 4 (Agerpres). — Partidul Laburist din Noua Zeelan- dă — formațiune politică de guver- nămînt — se pronunță pentru retragerea tării din pactul A.N.Z.U.S. (din care face alături de Australia și Unite) și, totodată, pentru nuarea politicii inițiate prin hotă- rirea de a se interzice cu fermitate orice acces al navelor cu încărcătură nucleară la bord în porturile tării, informează. din Wellington, agențiile internaționale de presă. Se menționează că această poziție a fost reafirmată cu prilejul conferinței anuale a acestei ții in

militar parte Statele conti-

formatiuni politice, participan- pronunțîndu-se, cadrul dedezbaterilor. asemenea, pentru con-

tinuarea eforturilor guvernului neozeelandez vizînd sistarea oricăror experiențe nucleare în Pacificul de sud.Guvernul Noii Zeelande, a spus, în legătură cu aceasta, președintele partidului, Margaret Wilson, trebuie să acorde atenție apelurilor privind promovarea unei politici de nealiniere și retragerea tării din A.N.Z.U.S. în aceeași ordine de idei, Geoffrey Palmer, liderul adjunct al partidului și vlcepre- mier, a menționat că legislația privind interzicerea accesului. în porturile neozeelandeze, al navelor avînd încărcături nucleare la bord va fi prezentată spre aprobare parlamentului în cursul acestui an.

BONN 4 (Agerpres). — într-o declarație făcută la Bonn, cancelarul Republicii Federale Germania, Helmut Kohl, a lansat autorităților sud- africane apelul de a renunța Ia sistemul discriminării rasiale, relatează agenția D.P.A. „Depășirea pe cale pașnică a apartheidului, sistem pe care îl respingem, rămîne un obiectiv prioritar al politicii noastre", a spus cancelarul vest-german. Helmut Kohl a relevat că guvernul R.F.G. se pronunță pentru crearea unor condiții în vederea asigurării participării egale a tuturor sud-afri- canilor la hotărîrea destinelor tării lor.

„Pentru cu Hiroshima și Nagasaki 
să nu se mai repete!"TOKIOț niune a _ _________ _____i publice japoneze și americane ) avut loc în orașul nipon Osaka.4 (Agerpres). — O reu- reprezentanților opiniei ta . avut loc în orașul nipon Osaka. în I cadrul acțiunilor antirăzboinice din / cele două țări. Au participat stu- ț denți și cadre didactice de la insti- tuțiile de învățămint superior din

ț 
ț 
ț

J 
ț

I 
I 
I 
I 
) 
i 
ț 
ț 
Vcele două țări. S-au relevat Impor- I tanța aducerii la cunoștința opiniei publice a urmărilor catastrofale ale bombardamentelor atomice asupra i orașelor Hiroshima și Nagasaki } de acum patru decenii, necesitatea 1 organizării unor simpozioane și a ' altor acțiuni antinucleare. ț

J INDIA : Apel pentru încetarea imediată a experiențelor j

i 
ț 
ț

cu arma nuclearăDELHI 4 (Agerpres). — Peste 250 de membri ai parlamentului indian, reprezentînd 13 partide politice ale tării, și-au pus semnătura pe un apel care cere încetarea
ț imediată a experiențelor cu arma ț nucleară și renunțarea la planurile ț de militarizare a spațiului cosmic, anunță agenția T.A.S.S.

„America Latină și rolul ei în preîntîmpinarea 
unei catastrofe nucleare"BUENOS AIRES 4 (Agerpres). — . In capitala i Aires —conferinței interi) „America Latină preîntîmpinarea nucleare". La acest forum, de Consiliul Itffpndial al participă reprezentanți dinV

i
l
Vi

Argentinei — Buenos- s-au deschis lucrările conferinței internaționale cu tema și rolul ei în unei catastrofe inițiat Păcii, peste

30 de țări ale continentului latino- american, din Europa. Asia și Africa. Vor fi analizate probleme privind consolidarea și intensificarea acțiunilor in favoarea păcii dezarmării, precum și situația America Centrală și regiunea raibilor.
SPANIA : Referendum privind apartenența 

țării la N.A.T.0.MADRID 4 (Agerpres). — Președintele guvernului spaniol, Felipe Gonzalez, a confirmat din nou, într-o declarație, la Madrid, că în cursul primăverii viitoare va avea loc în Spania un referendum cu privire la apartenența tării la N.A.T.O., la care a aderat în anul 1982, în timpul guvernului
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centrist Condus de Calvo Sotelo, notează agenția France Presse. Totodată, șeful guvernului spaniol a . afirmat că „garanții legale" inter- j zic în Spania prezența armamentului nuclear american, dar nu a înlăturat posibilitatea apariției unor „dificultăți de control".
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_ rachete400 pentru arti-

măsuri discri- tn sfera comerțului.

hotărîrea M.L.N.-T de a ac- legal, ca partid politic, ală- de celelalte forțe alianța democratică
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ROMA 4 (Agerpres). — într-un document dat publicității la Roma, cele trei mari centrale sindicale italiene — C.G.I.L., C.I.S.L. și U.I.L. — menționează că, în perioada 9—15 septembrie, în Italia vor fi boicotate avioanele și navele sub pavilion sud-african, vor fi organizate pichete de demonstranți în fața sediilor ambasadei și oficiilor consulare ale Africii de Sud, iar la 13 septembrie va înceta lucrul timp de 15 minute, această grevă simbolică a-

PRETORIA 4 (Agerpres). — Utili- zînd un larg evantai de mijloace represive, guvernul minoritar de la Pretoria a obligat muncitorii de Ia minele de aur să reia lucrul, aceștia revenind la locurile de muncă, practic, sub amenințarea armelor și a mașinilor blindate, în această acțiune, patronatul a recurs la concedieri sau la amenințări cu concedierea în rîndul participanților la grevă, _ într-o declarație făcută agenției liderul culoareîntr-o declarație E.—1L Reuter, Cyril Ramaphosa, sindicatului minerilor de sud-africani, a spus : „Nu este o în- frîngere a noastră pentru că am reluat lucrul, ci este un preludiu al victoriei. Nu ne vom opri, sîntem încrezători în dreptatea cauzei noastre".
ORIENTUL MIJLOCIUBEIRUT 4 (Agerpres). — Puternice lupte s-au desfășurat miercuri și . in noaptea precedentă în sudul Beirutului în zona taberei de refugiați palestinieni Bourj El Barajneh între combatanți palestinieni și miliții șiite libaneze. Un acord de încetare a focului realizat după aproximativ trei ore de lupte în cursul nopții nu a fost respectat, schimburile de focuri fiind reluate a doua zi. Surse ale poliției libaneze au afirmat că cel puțin cinci persoane au fost ucise și alte peste 20 au fost rănite in timpul acestor ciocniri.Pe de altă parte, in orașul Zahle, din Valea Bekaa, locuit de creștini, s-a produs o explozie provocată de o bombă plasată Ia bordul unui automobil. Postul de radio Beirut a anunțat că zeci de persoane civile au fost ucise sau rănite în urma deflagrației. S-au înregistrat, de asemenea, importante pagube materiale.

ser Arafat, președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei (O.E.P.), a lansat un apel la intensificarea eforturilor în vederea organizării unei conferințe internaționale asupra Orientului Mijlociu, la care să participe toate părțile interesate. După cum menționează agenția U.P.I., Yasser Arafat s-a pronunțat în favoarea oricărui dialog, a oricăror negocieri ce pot contribui la convocarea acestei conferințe internaționale consacrate edificării păcii în regiune.TEL AVIV 4 (Agerpres). — într-un interviu acordat rețelei franceze de televiziune „Antenne 2", primul ministru al Israelului, Shimon Peres, a anunțat că ultimii 119 prizonieri șiiți libanezi vor fi eliberați în timp de „o săptămînă sau în cel mult zece zile". Capturați de armata israeliană în cursul așa-zi- selor operațiuni de „curățire" din Liban, deținuții libanezi au fost transferați la închisoarea Atlit, din nordul Israelului.ROMA 4 (Agerpres). — într-un Interviu acordat, la Tunis, cotidianului italian ..II Messaggero“, Yas-
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Vine cometa... au„Cometă cu lungi coade însă cu scurtă minteDe ce vrei să arzi globul ce noi il locuim ?“

început afacerile

AGENȚIILE DE PRESA

PLENARA. în capitala Boliviei au avut loc lucrările plenarei C.C. al P.C. din Bolivia. Plenara a ho- tărît convocarea. în ianuarie 1986, a congresului extraordinar al partidului. Forumul comuniștilor bolivieni va analiza un raport politic și va adopta noile teze programatice ale partidului, menționează agenția T.A.S.S.
DECLARAȚIE. Dialogul cu Cuba trebuie să fie intensificat pe toate planurile, a declarat ministrul de stat la Ministerul Afacerilor Externe al R.F.G., Jurgen Mollemann, citat de agenția D.P.A. vest-german a evocat Comunității Economice Vest-Euro- pene de a dezvolta relațiile ei cu toate statele din regiunea Caraibilor și a relevat că relațiile dintre R.F.G. și Cuba „au cunoscut o continuă dezvoltare" după 1975.

REVISTA vest-germană „Monitor", citată de agenția D.P.A., informează că, în pofida amplelor proteste ale opiniei publice mondiale, în Statele Unite a continuat, in perioada 1981—1984, producerea de focoase pentru bomba cu neutroni. Potrivit publicației, care aduce in sprijinul afirmațiilor sale documente ale Congresului S.U.A., în perioada respectivă au fost fabricate circa 400 de focoase cu neutroni pentru „Lance" și lerie.

diții create în țară o dată cu preluarea puterii in stat de către actualul regim civil. A fost adoptat un document în care _este exprimată ționa turi pun Amplu" din Uruguay.

LA COTONOU s-au Încheiat lucrările plenarei C.C. al Partidului Revoluției Populare a Beninului consacrate pregătirii celui de-al II-lea Congres al partidului. Au fost analizate proiectele de documente elaborate de Comisia națională de pregătire a congresului, în încheierea plenarei a luat cu- vîntu! Mathieu Kerekou, președintele C.C. al P.R.P.B., președintele R. P. Benin.

ȘEDINȚA.prima ședință a nai de Stat al Nigeriei, în actuala , componență, organ al puterii de stat constituit după lovitura de stat militară de la 27 august. Cu acest prilej au depus jurămintul noii guvernatori ai celor 19 state care fac parte din consiliu. Principala funcție a consiliului, relevă agenția T.A.S.S., este elaborarea politicii In domeniile social și financiar- economic. Consiliul este condus de șeful statului, general-maior Ibrahim Babangida.

CONDAMNARE. LuîndIn cadrul unui seminar consacrat problemelor conjuncturii comerciale internaționale și Influenței acesteia asupra industriei suedeze, Matts Hellstroem, ministrul comerțului exterior al Suediei, a condamnat măsurile discriminatorii și sancțiunile aplicate de S.U.A. în sfera comerțului internațional. Numai în cursul acestui an, a subliniat ministrul suedez, au fost înaintate Congresului spre examinare peste 200 de proiecte de lege care stipulau minatorii
REUNIUNE. La Montevideo a avut loc o reuniune a conducerii Mișcării de Eliberare Națională „Tupamaros" (M.L.N.-T) consacrată programului politic șl de acțiune al organizației în noile con-

ATAC.rănite in tiere de clanșat asupra sediului comisariatului de poliție din Enniskillen, Irlanda de Nord, Informează agenția Reuter. Organizația extremistă Armata Republicană Irlandeză și-a asumat responsabilitatea acestei acțiuni.

...scria în glumă, cu aproape 130 
de ani în urmă, mimind o falsă in- 
grijorâre, Grigore Alexandrescu, 
adresindu-se „Cometei anonsate 
pentru 13 iunie", de fapt luind in 
deridere prezicerea unui astrolog 
din Viena, căruia i se năzărise că 
in curind planeta va primi vizita 
— cu consecințe catastrofale —, a 
unui musafir nepoftit din Univers. 
Bineînțeles, „13 iunie" (1857) a tre
cut fără să se intimple nimic, fă- 
cind astfel de rușine și pe oracolul 
mincinos, și pe cei ce l-au crezut. 
Iată că, în zilele noastre, prin ve
cinătatea Terrei urmează să treacă 
in vizită un oaspete — nu fictiv, 
ci adevărat — din Cosmos, care 
și-a făcut obiceiul să dea „cite 
o raită" prin apropierea planetei 
noastre la fiecare 76 de ani. Trecu
tul stind mărturie că intențiile 
sale sint absolut pașnice și ino
fensive, 
apropiata 
februarie 
tinuă insă să existe și de credu
litatea lor caută să profite afaceriș
tii, care au și transformat eveni
mentul astronomic intr-un „busi
ness" rentabil.

Și chiar dacă, deocamdată, co
meta Halley — căci de ea este vor
ba — nu poate fi zărită decit cu 
ajutorul unor telescoape puternice, 
o înfloritoare industrie a și început să funcționeze din plin. Amatorilor 
li se oferă (contra unor prețuri 
corespunzătoare) tot ce poftești. Se 
vind insigne și medalii, au fost 
confecționate tricouri cu inscripții 
pline de aluzii („Sint exact ca și 
cometa Halley, o experiență unică 
in viață"). Se poartă, de asemenea, 
caschete, s-au imprimat și 
afișe, s-au confecționat 
fosforescente, se găsesc de 
chiar și pilule împotriva 
de cometă. Inutil să adăugăm că 
lucrurile se petrec în „țara tuturor 
posibilităților", adică dincolo de 
ocean, și că „întreprinzătorii" iși

nimeni nu se teme de 
vizită, așteptată in 

anul viitor. Naivi con-

se vind 
pixuri 

vinzare 
...râului

freacă satisfăcuți miinile, cifra de 
afaceri crescind de la o zi la alta.

In special se vind ca piinea cal
dă lunetele astronomice botezate 
ad-hoc „halleyscoape", prețul lor 
mergind pină la 8 500 de dolari, deși, 
potrivit specialiștilor, este de ajuns 
un binoclu bun pentru a putea ob
serva in voie cometa cină se va 
apropia de Terra. Celor dispuși să 
nu-și cruțe banii, „comercianta co
metei" le propun expediții in emis
fera australă (Brazilia, Peru, 
Botswana, Australia ș.a.) unde con
dițiile de observație ar fi mai bune. 
Prețul ? Un fleac, intre 1 400 și 
29 000 dolari locul (aceasta in con
dițiile cind venitul pe locuitor în
tr-o țară ca Botswana este sub 200 
de dolari anual...).’ In fine, dacă 
sint dispuși să plătească sumele 
exorbitante cerute, cei interesați iși 
pot da numele lor (sau al rudelor, 
ori prietenilor) unor comete (ori 
unor aștri) care, deocamdată, nu 
sint botezate, ci doar consemnate 
cu numere și litere pe hărțile 
astronomice.

Bineînțeles, apropierea de Pă- 
mint a cometei Halley este un eve
niment științific important, de na
tură să furnizeze date prețioase a- 
supra modului cum a luat naștere 
Universul. In acest scop a fost 
lansată o adevărată „armada" de 
sonde spațiale, care urmează să 
studieze cit mai de aproape micul 
nucleu înghețat al cometei și stră
lucitorul nor de gaze și praf cosmic 
care ii alcătuiește imensa coadă, 
operația de studiere fiind apreciată 
ca un model de cooperare științi
fică internațională. Cu atit mai 
stranii apar, prin contrast, 'în
cercările de a specula firescul inte
res al publicului stirnit de eveni
ment și de a crea o atmosferă de 
bilei, mergind pină la a scoate la 
mezat onomastica unor corpuri ce
rești. Stranii și in același timp 
concludente pentru mentalitatea 
unei societăți al cărei sistem de 
valori are ca principiu dominant 
profitul. Astrologul de pe vremea 
lui Grigore Alexandrescu măcar 
nu pretindea nimic pentru profe
țiile sale...

R. CAPLESCU
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