
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ! TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe redactorul-șef al revistei egiptene „October"Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, simbă- tă dimineața, pe Abdel Aziz Sadek, scriitor, redactor-șef al revistei egiptene „October". Cu acest prilej, tovarășul Nicolae Ceaușescu a acordat un interviu pentru revista „October".
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„în epoca Nicolae Ceaușescu, poporul român 

a devenit cu adevărat făuritorul propriei sale istorii"
In pagina a Vl-a — relatări, comentarii, aprecieri ale presei internaționale

ÎN SPIRITUL HOTĂRÎRILOR ȘI SARCINILOR SUBLINIATE DIN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A ȚĂRII
' • reportaje • înseninări •

DE COMITETUL POLITIC EXECUTIV AL C. C. AL P. C. R

Demnitatea
răspunderii

aginile ziarelor și emisiunile de radio- televiziune din aceste zile aduc în prim- planul atenției publice puternicul ecou de opinie și angajare declanșat de importantele hotărfri și sarcini subliniate de ComitetulPolitic Executiv al C.C. al P.C.R. După cum se știe, în centrul lor se află noile 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 pro- ’ ducție in industria extractivă.
Creșterea răspunderii, lată, formulat limpede și mobilizator, imperativul actualei perioade de muncă și creație care trebuie să încununeze cu bune rezultate un an și un întreg cincinal, să asigure deci înfăptuirea integrală, la toți indicatorii, a sarcinilor stabilite, pentru a se putea trece cu pas sigur, alert la viitoarea etapă, superioară, de dezvoltare economico- socială a patriei. In lumina mărețelor obiective ce ne animă, creșterea răspunderii la fiecare loc de muncă reprezintă condiția sine qua non a înfăptuirii lor.Imperativ cu multiple sensuri și semnificații de cel mai larg interes. Dinamica responsabilității, corelarea ei continuă cu țelurile și interesele societății - proces social de maximă însemnătate în cadrul căruia se fructifică posibilitățile și avantajele pe care le oferă crinduirea oamenilor stăpîni pe destinele lor — constituie o inepuizabilă resursă de progres, de valorificare superioară a capacităților creatoare ale națiunii. In cuprinsul acestui proces de amplitudine se verifică și se potențează competențele, se afirmă cu tărie spiritul revoluționar, năzuința de autodepășire proprii omului nou. Căci, înainte de toate, în concepția partidului, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, răspunderea este un act de conștiință. Un act de voință și implicare, expresia cea mai directă, mai pregnantă și mai plină de demnitate a conștiihfdT soăidliste, atît l<I nivelul omului/ cît și ’ la nivelul colectivității.O probează în cel mai înalt grad tabloul marilor împliniri socialiste aflate sub semnul strălucitei epoci inaugurate de cel de-al IX-lea Congres al partidului. O demonstrează tot ce părea odinioară imposibil și s-a realizat în ritmuri și la o amploare fără precedent pe întregul șantier al creației noastre materiale și spirituale. Depășirea cu succes a atitor dificultăți datorate handicapului istoric moștenit și lipsei de experiență, spectaculoasa comprimare a timpului, progresele calitative înregistrate în toate domeniile încorporează în substanța lor, de la un an la altul, de la o etapă la alta, plusul de conștiință, de implicare, de responsabilitate. Apare deci limpede că, in mod dialectic, dezvoltării - așa tovarășul Nicolae că, se confruntă ponderii. Cu atît dinamice, deschisă noului și perfecționării permanente, vital interesată să țină pasul cu revoluția tehnico- științifică. Cu atît mai mult in spațiul unei economii unitare, planificate, a interdependențelor complexe și riguroase. Nu e greu de întrevăzut cit „cîntărește" în acest ansamblu o tonă de cărbune sau de țiței în pius sau în minus. Nu se.mai cere demonstrat ce consecințe, depășind cu mult perimetrul unității respective, antrenează realizarea sau nerealizarea la termen și de calitate a unei comenzi pentru export. Toate acestea, care privesc in ultimă instanță întreaga colectivitate, impun o creștere calitativă a conștiinței răspunderii, izvorîtă din însăși condiția oamenilor muncii de proprietari, producători și beneficiari ai avuției naționale.Este spiritul realist, clarvăzător, stimulator al recentelor măsuri adoptate de conducerea partidului pentru accelerarea înaintării în domenii de maximă importanță. Cheia de boltă o constituie un principiu elaborat și promovat cu consecvență de secretarul general al partidului : creșterea răspunderii colective prin întărirea 

răspunderii individuale. In acest fel, responsabilitatea solidară a oamenilor muncii dintr-o unitate sau o întreagă ramură economică se sprijină pe responsabilitatea fiecăruia la locul său de muncă. De la lucrător la director, de ia lucrător la ministru. Fiecare in domeniul său, în raza de acțiune a competențelor sale, este chemat să răspundă de toți și de toate. E democratic. E echitabil. Stimulente pentru rezultate foarte bune, penalizări pentru lipsă de exigență. Noile măsuri vizînd aplicarea mecanismului economico-financiar, emanație a democrației muncitorești-revoluționare, instrument al autoconducerii muncitorești, sînt astfel menite să accentueze spiritul de răspundere, să armonizeze mai intim interesele individuale cu interesele societății. De la muncitor la ministru — implicare și răspundere 1Un cadru adecvat, riguros și stimulator pentru îndeplinirea in cele mai bune condiții a îndatoririlor, pentru manifestarea plenară a abnegației, pentru tot mai buna valorificare a competențelor.Un cadru exigent de muncă și creație menit să elimine acele neajunsuri care și-au putut face loc acolo unde rarefierea răspunderii, „mersul de la sine" și-au găsit refugiu în tărăgăneii și justificări.Un cadru material și moral dinamic, de afirmare a conștiinței socialiste, de manifestare nestingherită a spiritului înnoitor, de captare a inițiativelor valoroase.Sînt, toate acestea, temeiurile pentru care opinia publică din țara noastră, și in primul rînd oamenii muncii din sectoarele respective, a primit cu viu interes, cu o satisfacție dublată de o angajare nemijlocită, noile, importantele măsuri destinate progresului mai rapid al unor domenii hotărîtoare în strategia dezvoltării patriei. Din numeroasele lor gînduri și opinii împărtășite pe larg, din hotărîrea unanimă de a acționa cu dăruire in spiritul hotărîrilor adoptate de conducerea partidului se desprinde filonul prețios al conștiinței patriotice, revoluționare - demnitatea răspunderii.

pe măsura cerințelor superioare ale cum a subliniat în repetate rînduri Ceaușescu — evoluează, se modifi- cu noi exigențe și parametrii răs- mai mult în spațiul unei economii

Victor VÂNTU

PLANUL LA PRODUCȚIA FIZICA
realizat ritmic și integral

După cum se știe, prin balanțele materiale ale economiei naționale se stabilesc cu rigurozitate atît resursele. disponibile, cit și destinațiile fiecărui tip de produs în parte. Tocmai de aici decurge și importanța cu totul deosebită a realizării ritmice, la toate sortimentele, a planului la producția fizică, sarcină sub
liniată din nou la recenta ședință a Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., cerîndu-se guvernului, 
conducerilor ministerelor, centralelor industriale și în
treprinderilor să acționeze cu cea mai mare fermitate 
pentru realizarea în viață a măsurilor stabilite, astfel 
incit să se asigure înfăptuirea integrală, la toți indi
catorii, a sarcinilor de plan stabilite pentru acest an. Din acest punct de vedere nu se poate face nici o ierarhizare, toate produsele avînd destinația lor precisă. Totuși, așa cum este și firesc, îndeplinirea exemplară a planului se impune în mod special în cazul acelor produse solicitate intens de multe sectoare ale

naționale, așa cum este cazul rulmenților, spune că nu există unitate sau domeniueconomiei Se poate de activitate care să nu folosească și să nu aibă nevoie de diferite tipuri de rulmenți, ceea ce vorbește aproape de la sine despre însemnătatea îndeplinirii, integrale a planului de producție în întreprinderile de profil.
Deci care este stadiul realizării planului la producția 

fizică de rulmenți ? Ce măsuri s-au luat pentru mai 
buna organizare a producției în unitățile specializate 
din acest domeniu ? Ce probleme mai trebuie rezolva
te ? Iată întrebările la care vom încerca să răspundem în ancheta de azi a „Scînteii", pornind de la faptul că, potrivit datelor furnizate de centrala industrială de resort, în perioada care -a trecut din acest an planul la producția de rulmenți nu a fost îndeplinit integral la toate sortimentele.

Mai bine decît în primul 
trimestru nu înseamnă 

că lucrurile stau încă bine
Ancheta „Scînteii" 

în întreprinderi 
producătoare de rulmențiSigur, procesul de producție trebuie analizat in continuitatea lui și nu se poate face abstracție de greutățile obiective intimpinate în prima parte a anului. Or. in special din cauza restricțiilor de energie din primul trimestru, pe ansamblul Centralei industriale de rulmenți și organe de asamblare s-a acumulat o restanță de 4 685 000 Rulmenți pină la sfîrșitul lunii martie. Este adevărat, lucrurile s-au îmbunătățit in ultima perioadă. Totuși, după opt luni, pe ansamblul centralei industriale se înregistra o restanță de circa 1,8 milioane rulmenți, cu toate ' consecințele negative ce aici asupra desfășurării în multe alte ramuri ale naționale și chiar asupra rii planului la export...........Dinamica producției a fost , oarecum asemănătoare înj.toate "upitățild de profil. Âstfel, ..Jâ întreprinderea moment. După cum ne-a relatat ing. ele rulmenți din Alexandria restantele s-au redus de la 1,3 milioane bucăți in luna ianuarie .la 40 000

bucăți în prezent. Restanțele nu au fost recuperate insă integral în nici una din întreprinderile centralei industriale de specialitate. Șe pune deci, firesc. întrebarea : ce măsuri s-au luat pentru recuperarea restantelor și îndeplinirea, la toate sortimentele, a planului de producție ?
decurg de producției economiei indeplini-

Efortul propriu — 
probat de ritmul producțieiCapacitatea de mobilizare a oamenilor muncii de la ÎNTREPRIN

DEREA „RULMENTUL" DIN BRA
ȘOV este în general cunoscută. Și, intr-adevăr, ei au făcut și de această dată dovada angajării '.or plenare bentru depășirea ' tinor greutăjf de

fiilor impuse de necesitatea recupe
rării restantelor toate programele de 
fabricație. Printre ajtele. s-a organi
zat lucrul in trei schimburi complete. muncindu-se chiar și duminicile. Noul program de lucru a impus revizuirea operațiilor tehnologice. îmbunătățirea activității de pregătire, lansare și urmărire a fabricației. Ca atare, s-au luat măsuri pentru extin
derea lucrului la mai multe mașini, 
introducerea și dezvoltarea sistemu
lui de prereglare a seturilor de 
scule, care vin montate pe utilaje și 
linii tehnologice automate. în felul acesta s-a redus mult timpul de reglare a utilajelor schimbării reperelor.Efectul practic al 
te ? în luna august 
din cele mai inalte 
ci'u. concretizate în 
producții de 4 255 000 rulmenți, 
de 3 670 000 bucăți fabricate in 
eași lună a anului trecut.Intens s-a muncit în ultima

în momentulmăsurilor luâ- 
s-a atins unul 
ritmuri de lu- 
realizarea unei 

față 
ace-

- pe-- • .rioadă și la ÎNTREPRINDEREA.. DE 
RULMENȚI DIN BÎRLAD. în mod special s-a urmărit creșterea productivității muncii prin extinderea
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NOI DRUMURI, NOI CONSTRUCȚII, NOI DESTINE
în munții

Caransebeșului

pe șantierele

viitoarelor

hidrocentrale

.. Mașina ne duce pe drumuri strimte, pe sub poale de munte. Aleargă in urma noastră tufișuri — poate de aluni, poate de corni pitici, împodobiți cu fructe de un roșu aprins, aglomerații de stejărișuri. Cind și • cind, prin luminișuri apar părți din masivul Caransebeșului. Timișul se rostogolește pe pat de piatră extrem de incomod, înspumat. Timișului i se adaugă, din loc in loc, torente și piraie și riușoare cobori- toare din munți, răsărite dintr-o dată de pe văi înguste, din întunecimi de pădure. Fiecare cu. numele lui, cu drumul lui, cu toanele lui. Le-am urmărit cursurile pe o machetă care ocupa aproape o cameră, la Grupul de șantiere hidroenergetice din Caransebeș. Așa cum s-au rostuit ele in masivul de piatră Erau obrazul Muntelui Mic, Țarcului. c_.______zăpadă pe el, acolo unde nu-l ajunge soarele. Iată-le acum, la scara unu pe unu, umplind liniștea pădurilor cu zvon despletit. Forța lor, ca să fie captată și transformată in energie electrică, trebuie stăpinită, ordonată, in virtutea unui alt echilibru gindit și calculat de om. Așa cum s-au întimplat lucrurile la Bicaz și la Argeș, la Lotru și pe Olt, la Someș Frumoasei, la lui și la Rîul tezat.11 ascultăm Ștefan Pop, Grupului de droenergetice unul dintre miile de con- care răspund de din Munții Ba- Omul stă ne din fată a ma- apleacă să vadă prin parbriz, ne laterale, explică ti urmărim

dintru începuturi, marcate brăzdind ...................., al care avea iiică

și pe Valea apa Sebeșu- Mare.— Re-pe inginerul directorul șantiere hi- ■Caransebeș,

Petre Racoviță, directorul unității, 
încă de la începutul trimestrului IX 
s-au reconsiderat și adaptat condi- (Continuare în pag. a Il-a)

! două decenii, care o fac pe olan International, pe o fundație sănătoasă unor înaintași patrioți și in frunte cu Spiru

Epocă de glorii
Independenți și suverani azi sîntem 
pe glie, pe idei și pe destin. 
Prin țara ce-o-nălțăm cu fapta 

noastră 
ne prelungim viața-n cei ce vin.

• WU

B1 bl®

Superbe trepte de zidiri solare 
noi am urcat, prin vreme, pînă-acum; 
Ne-a fost Partidul soarele puternic 
ce-a luminat al nostru sigur drum.

Ani luminoși, ani plini de rod și glorii, 
încununați de-o Epocă de vis, — 
EPOCA NICOLAE CEAUȘESCU, 
noi orizonturi țării i-au deschis.

Ce minunate aripi pentru zboruri 
pe umerii de tineri ne-au crescut !
Cu Ceaușescu-n frunte, comunismul 
îl construim uniți, neabătut.

Dan ROTARU

CITEVA SUBLINIERI IN LE
GĂTURĂ CU MODUL ÎN 
CARE SÎNT, ÎN CARE AR 
TREBUI SĂ FIE, PRELUATE
SI EXTINSE TEHNOLOGIILE 
ÎNAINTATE DE LUCRU ÎN 

UNITĂȚILE AGRICOLE
PAGINA A lll-A

structori lucrările natului, bancheta șinii, se mai bine ferestrele precipitat...cuvîntul și ne reprezentăm totul mai bine, readucînd din amintirea proaspătă și imaginea machetei cu masivul muntos, suprapu- nînd-o celei care ni se perindă prin față.— Priviți drept Muntele Mic ! în pete de zăpadă înainte : fund, cu încă pe umeri, ca în machetă, e Țarcu ; în stînga — Turnu Rueni, turnul medieval. Este istorie peste tot. Dincolo de masiv se desfășoară Hațegul, este Sarmize- getusâ, sînt acolo cetățile dacice întărite cu ziduri de

Noi „drumuri" pentru apele munților Caransebeșului, du- hidrocentrale de la Poiana Rueni - Bistracînd spre turbinele viitoarelor Mărului - TurnuIa Grădiștea Muncelului. Istorie ! Dar și istorie nouă, vie. plămădită de generațiile socialismului. Iată, întărim munții cu ziduri, cu baraje, sfredelim tunele. 120 de kilometri de tunele, hotărînd nou echilibru lor, noi drumuri, noi tine.Noi drumuri, noi strucții, noi destine... în zona Caransebeșului, se nasc noi inimi „de foc" electric — la Poiana Mărului, la Turnu Rueni, la Bistra.
ape- des-con- Aici,

Se ridică trei mari baraje, unind umeri de munți, ho- tărind lăcașuri pentru trei mari lacuri de acumulare. Apele vor fi zdrumicate în turbinele centralelor elec- trice de la Turnu Rueni — 140 MW, de la Poiana Mărului — 80 MW, de la Fe- neș-Armeniș — 40 MW ; iar in aval, la confluența Timiș — Rueni, vor mai fi
Dionisie SINCAN

(Continuare în pag, a V-a)^^

CALITATEA ÎNVĂTĂMINTULUI 
obiectiv primordial al școlii

în noul an de studiu
A devenit axiomă faptul fizionomia și substanța școlii depinde viitorul unui popor, tn societatea modernă, instrucția permanentă și educația constituie principalele pîrghii ale progresului și civilizației.Școala românească dispune de tradiții valoroase. s-a consolidat intr-o perioadă istorică scurtă și a atins înălțimi, datorită acumulărilor din ultimele competitivă Dezvoltată i— operă a i progresiști, i— ea și-a deschis in socialism porțile pentru copiii tării, iar de cunoștințe, dragostea de animă deopotrivă pe tineri si nici, totalitatea oamenilorSaltul calitativ în. general și superior s-a produs după Congresul al IX-lea al P.C.R., prin incorporarea unor principii științifice moderne, definirea cu claritate a strategiei și telurilor de viitor ale școlii. Dominant este modelul integrator cu știința și producția de bunuri materiale. Această concepție filozofică, inspirată de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. călăuzește Instrucția și educația prin muncă, pentru muncă a tineretului studios. 

Școala și știința alcătuiesc un front

Haret larg setea carte virst- muncii. învătămîntul

comun în dinamizarea progresului 
social, deschid orizonturile cunoaște
rii și sporesc capacitatea omului de 
a stăpini și valorifica, in profitul său, 
resursele și forțele naturii. Integrarea învătămintului cu viata urmărește, in esență, să consolideze educația materialistă, să cultive spiritul creator, dragostea pentru munca vie. să genereze deprinderi folositoare și necesare atît individului, cit și colectivității. Apare, prin urmare. deosebit de importantă metodologia cu care se operează pentru traducerea in fapt a acestui nrinci- piu de bază, ce guvernează întreaga activitate din școala noastră.Este Imposibil de surprins, intr-un spațiu limitat, toți factorii care decid calitatea învătămintului. Mă voi opri numai la cei semnificativi, în măsură să armonizeze legătura dintre teorie și practică, să ridice nivelul general de pregătire, să asigure condițiile necesare pentru policalificare. '' <■Școala de zece ani. obligatorie pentru toți copiii tării. este chemată să confere cuantumul de cunoștințe și deprinderi care formează „omul nou", constructor al unei societăți înaintate, receptiv la actele de cultură. iubitor de frumos și adevăr. Un asemenea profil nu se poate contura 
decît acordind o mare atenție știin-

țclor fundamentale. Ele dezvoltă gimnastica mintii, gîndirea creatoare. dorința de informații și oferă o imagine realistă asupra lumii înconjurătoare. Matematica, fizica, chimia, biologia etc. sînt discipline formative. cu însemnată pondere în generarea spiritului științific și educației materialiste. Fără îndoială că numai simpla lor prezentă în planurile de învătămînt nu garantează calitatea procesului instructiv-educativ. împlinirea obiectivelor școlii de cultură generală. Esențială este aplicarea în practică a principiului „non multa, sed multum", asigurarea unui conținut neperisabil, definirea cu claritate și rigoare a legilor și fenomenelor care determină evoluția lumii materiale.Școala românească a ajuns in acea etapă în care se reclamă „dezrobirea" de clasicism, eforturi sporite din partea dascălilor, manuale plivite de amănunte, întocmite cu simt pedagogic, in acord cu receptivitatea pe vîrste. atrăgătoare, constituind prin ele însele un stimul de învățătură și o chemare pentru însușirea tezelor de bază ale științei. Este de
Acad. Cristofor 
I. SIMIONESCU

SOCIALISMUL
— cea 

mai dreaptă
si mai»

umană
orînduire
socială
TIV PAGINA A IV-A

(Continuare în pag. a IV-a)
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RESURSELE LOCALE Cu prtEpw
abstească

inepuizabile surse de venituriApropiatul Congres al consiliilor populare va pune in lumină cele mai valoroase experiențe acumulate de organele locale ale puterii și administrației de stat în diferite domenii de activitate - firește, inclusiv în domeniul autofinanțării. De altfel, proiectul Legii privind autocon- ducerea, autogestiunea economico-financiară și autofinanțarea unităților administrativ-teritoriale deschide o nouă perspectivă in abordarea, de către edili și cetățeni, a problemelor autofinanțării - care presupun, în primul rind, intensificarea dezvoltării economice pe plan local, sporirea mijloacelor financiare îndeosebi prin stimularea activităților productive, creșterea și diversificarea micii industrii, valorificarea resurselor locale.Rindurile ce urmează iși propun să releve succint cîteva aspecte din experiența pozitivă obținută de Consiliul popular al orașului Rișnov, județul Brașov, in obținerea de venituri prin valorificarea superioară a resurselor materiale și umane existente pe plan local.„In ultima vreme — ne spunea Ion Terțea, vicepreședinte al Consiliului popular orășenesc Rîșnov — ne-am stră'duit să imprimăm activității consiliului un mai pronunțat caracter economic, mai mult dinamism pentru satisfacerea într-o măsură mai mare a cerințelor auto- apcovizionării, dezvoltării micii industrii și a prestărilor de servicii."
JLN PRIMUL RÎND, ZOOTEHNIA.A:.\a cum sublinia și Vasile Chipeș. primarul orașului, consiliul popular a urmărit și urmărește dezvoltarea de activități productive care să pună în valoare resursele existente'și tradițiile locului, să asigure, pe această cale, venituri substanțial sporite pentru activitățile șo- cial-edflitare și, totodată, o mai bună aprovizionare a populației cu produse de larg consum, în consens cu cerințele \ principiului autoaprovizionării în .profil teritorial. In acest sens, sînt . demne de amintit unele realizări pțntru stimularea zootehniei, a creșterii animalelor in gospodăriile populației — ca, de pildă, crearea unor, maternități care asigură o bună palrte din purceii solicitați de cetățenii dornici să încheie contracte cu statul, înființarea unei microferme die iepuri ce contribuie atit la aprovfzionarea populației, cît și la formarea de disponibilități pentru export.— Considerăm, continua Interlocutorul, că în lumina noilor cerințe, ceea ce am realizat pînă acum este doar un început, ce se cere — și va fi — urmat prinzătoare, mai în continuare, zootehnic, prin acest an, a unei vaci, laptele obținut urmînd să fie prelucrat și valorificat pe plan local. De asemenea, ne propunem înfiin-

de acțiuni mai cu- eficiente. Urmărim, sporirea sectorului înființarea, încă în microferme de

I
OLT: Fiecare cetățean, 

de recuperareCetățenii, în frunte cu deputății, participă în mod .exemplar la desfășurarea unor importante acțiuni obștești, de larg interes econo- mico-social. De pildă, este elocvent aportul cetățenilor in campania de colectare a unor cantități cît mai mari de metale, hîrtie, produse textile, sticle, borcane, în general a oricăror materiale care pot fi recuperate și reintroduse în circuitul productiv. Cetățenii din Slatina, Caracal, Corabia. Drăgă- nești, Balș ca și din localitățile Șcornicești, Dobrun, Osica de Sus,
Apa, prețioasa picăturăde mase ocu- aceea aUna dintre problemele ximă însemnătate de care pă consiliile populare este asigurării apei potabile.„Nu uitați, după aer, apa este a doua necesitate a vieții".Lozinca, un fel de „ochi magic" In dispeceratul uzinei de preparare a apei potabile pentru Capitală, ar putea fi afișată peste tot, oriunde s-ar afla omul, pentru că el nu ar exista dacă n-ar exista apă. Apă curată în măsura în care impun cerințele fiziologice ale organismului omenesc.Așadar, apa. Stăm de vorbă cu tovarășul Ion Pană, unul din tehnicienii întreprinderii Canal Apă București, cu o vechime de aproape 20 de ani in unitate. Are aproape 40 de ani. Gindurile îi alunecă repede de la zbuciumul îndatoririlor zilnice, la condițiile în care-și ajută soția in creșterea și educarea celor trei copii.„Știți cum e la noi ? — îmi zice. Nici o zi nu seamănă cu cealaltă în privința problemelor pe care ni le creează aprovizionarea Capitalei cu apă potabilă. Citeodată simt că mă lasă nervii. Intemperii, evenimente meteo, schimbări neașteptate in structura consumului, pierderi în rețele impun atîtea manevre, măsuri, corectări, decizii și riscuri. Sincer să fiu, doar zilele de luni ne dau puțină liniște — consumul de apă este mai redus.La circa 15 km de Capitală, pătrundem în „imperiul producției de apă". Ne așteptam să intrăm în- tr-un laborator uriaș în care apa captată să se lase greu prelucrată, cu zgomotul tulburător al scocurilor de moară. Iată însă că apa ni se destăinuîe fin, prin canale și bazine liniștite, iar de jur-imprejurul lor iarba crudă, păpădia, trandafirii și pomii te îmbie ca un paradis. Totul este într-o permanentă circulație, mișcare, spălare, primenire, reconfortare biologică, chimică, bacteriologică, pentru ca fiecare picătură de apă să fie bună de băut. Circa 136 de hectare de teren cu instalații dintre cele mai interesante — de la bazine in aer liber, la rezervoare și depozite cu reactivi, la pupitrele computerizate, cu semnale de alarmă vizualizate Ia fiecare pas. Cei aproape 200 de operatori hidro, biologi, chimiști, tehnicieni, ingineri, maiștri și muncitori care formează colectivul Stației de tratare a apei, potabile sint la prima vedere de-a dreptul insesizabili în imensul laborator al apei. Inginerul Gheorghe Lecu, un om la vreo 30 și ceva de ani, ne informează că pe aceste locuri primele instalații au fost construite în 1882, și cu un băț lung de vreo doi metri ne indică o rețea funcțională de puțuri special construite, care completează și astăzi necesarul de apă potabilă. în afară de fronturile puțurilor, din vechea instalație a mal

tarea, în viitorul apropiat, a unei ferme de oi. Cheltuielile de amenajare vor fi minime : vom folosi a-
Din experiența 

Consiliului popular 
al orașului Rîșnov 

în asigurarea 
autoaprovizionării

dăposturile existente, adaptîndu-le la noile cerințe ; nutrețul va fi a- sigurat de pe suprafețele și cu forța de muncă ale consiliului popular.In aceste acțiuni, consiliul popular se bucură de sprijinul larg al cetățenilor, ca și al unităților industriale. sociale și de învățămînt. Pe baza programului întocmit in acest scop, unitățile care nu dispun de asemenea ferme s-au angajat să și le creeze, cele existente urmînd să-și sporească efectivele de animale. A- preciind realizările consiliului popular orășenesc Rîșnov în acest .domeniu, comitetul executiv al consiliului popular județean a decis ca aici să fie amplasat un abator pentru sacrificarea iepurilor ce se vor crește în diverse unități din județ.
MICA INDUSTRIE ȘI SERVICII

LE — EXTINSE IN SPIRITUL TRA
DIȚIILOR, ÎN PAS CU CERIN
ȚELE NOII CIVILIZAȚII A LOCA
LITĂȚII. Pornind de la cerințele tot mai complexe ale orașului, ale cetățenilor, determinate de dezvoltarea economico-socială, ca și de la necesitatea sporirii veniturilor proprii. consiliul popular și-a orientat atenția .și spre dezvoltarea micii in
participant la acțiunea 
a materialelorMovileni, Strejești, Ștudina, Voi- neasa au recuperat, în cadrul acestor acțiuni, mari cantități de metale feroase și neferoase, textile, hîrtie, sticle etc. Sub deviza „Fiecare cetățean — un factor activ în acțiunea de recuperare a materialelor", locuitorii au colectat și predat 216 tone de metale feroase și neferoase, au recuperat 13 tone de hîrtie, au predat peste 3 tone de textile refolosibile, au recuperat și predat sticle și borcane în valoare de aproape 7 milioane lei. (Mihai Grigoroșcuță).

rămas doar un singur stăvilar, construit atit de bine incit n-a putut fi stricat. Aflind că intenționăm sensibilizăm cit de cit cetățenii legătură cu cerința stringentă economisire a apei, zimbește și preciază că „și televiziunea a încercat de cîteva ori, dar cu rezultate slabe". Mă amărăște această precizare. Aflăm in continuare că în anul 1959 s-au executat primele 12 filtre rapide, iar cițiva ani maj tîrziu, alte 14 asemenea instalații de filtrare rapidă a apei. In sfîrșit, în 1974 s-a realizat incă o stație modernă, pentru a face față cerințelor crescinde ale Capitalei. Dacă în 1956 consumatorii municipiului București solicitau circa 600 000 metri cubi de apă potabilă in 24 de ore, astăzi numai cele două stații de tratare a apei potabile furnizea- ' ză zilnic pină la 1 400 000 metri cubi de apă. Deși este vorba de apă, se lucrează — cum se spune — în „foc continuu", zi ■ și noapte, ceas de ceas, secundă de secundă.Apa brută — cum ni se spune aici — ajunge și in casele noastre din rîuri și din pînza apelor freatice prin pompare din puțuri pe două aducțiuni. întreprinderea bucUreșteană veghează permanent asupra stării meteorologice în bazin, asupra nivelului apelor pe riuri și afluenții acestora, determină sedimentul și clorurile apei brute, iar datele rezultate și orice alte per- turbații sînt comunicate, in fiecare seară, telefonic. Preluată la intrarea în stație, apa trece printr-un predecantor într-o lentă curgere liberă — mereu sub observație — in care picătura străbate o distanță de 500 de metri cam într-o jumătate de oră. Are loc o sedimentare naturală a impurităților, dar și o tratare cu sulfat de aluminiu care favorizează coagularea unor particule fine, pentru a putea fi reținute, în următoarea fază a tratamentului, în decantoare. Este vorba de un bazin compartimentat în 4 decantoare. Dar depunerile se a- dună, trebuie înlăturate. O dragă cu o capacitate de 1 300 metri cubi pe oră și o alta cu 1 500 metri cubi pe oră elimină nămolul rezultat. Tovarășul Radu Gh. Ștefan se luptă cu astfel de lucrări de 24 de ani. „Apa are acum doar un metru a- dîncime — ne spune el — fiindcă n-am putut lucra bine ' .iernii, dar trbuie să o menținem la 4 m adîncime. Acum ' toi, se formează trenuri de plutitori și refulăm depunerile în zăvoiul învecinat, de unde se cară mereu pe ogoare".Ca un adevărat buncăr strategic ni se înfățișează căminul principal de control-sosire apă, dotat cu miră de nivel care indică debitul de pompare furnizat de stații. Mari dreptunghiuri de apă, cu paturi de nisip, groase de pînă Ia 1,30 m (princi-

să in de a-

in timpulsîntem în

in alte pieile proprii pentru

dustrii și prestărilor de servicii. Intre acestea amintim o argăsitorie și cojocărie, meserii cu străvechi tradiții pe aceste meleaguri, dar dispărute în ultimul . timp. Pină nu de mult crescătorii de animale din zonă duceau la Brașov sau localități și mai îndepărtate obținute de la animalele pentru prelucrare și, apoi, confecționarea de haine din blană și piele. Cît de justificată și necesară s-a dovedit înființarea unei asemenea unități o demonstrează faptul că ea abia reușește să facă față cerințelor, astfel că va fi necesară dezvoltarea ei.In același context, se înscriu dezvoltarea în ultimul timp a altor activități, cum sînt valorificarea mai diversificată a deșeurilor textile (printre altele, prin confecționarea de saltele), dărăcitul linii, producerea de var pentru uzul populației folosindu-se resturile de lemn din uscături. Bune rezultate pe linia rentabilității, a furnizării de venituri oferă dezvoltarea unor servicii către populație — ca, de pildă, crearea de unități care execută lucrări de zidărie, zugrăvire, vopsitorie. Ne propunem ca o asemenea unitate să execute și lucrări de reparații șl de întreținere a străzilor, precum anumite construcții, pentru care se recurgea, de regulă, la unități specializate din Brașov. Și

RĂCHITA - MATERIE PRIMĂ 
PENTRU ARTICOLE DE EXPORT. O activitate rentabilă s-a dovedit a fi și cea a împletiturilor din răchită: coșuri de rufe sau pentru recoltarea fructelor și legumelor, mobilier de grădină etc., articole care se cer și se dau și la export. Pe locul unei foste mlaștini a fost creată o răchitărie care furnizează materie primă pentru o serie de articole necesare în orice gospodărie. Tot de dată recentă este și unitatea de tîmplărie, care execută binale și reparații de mobilă pentru locuitorii orașului, rame din deșeuri de lemn și cartoane.

„CONTUL" INIȚIATIVELOR CE
TĂȚENEȘTI RĂMÎNE DESCHIS... Desigur, acțiunea de dezvoltare a micii industrii și de către Consiliul popular al orașului Rișnov este departe de a-și fi epuizat resursele! In acest sens, prevederile Programu
lui privind dezvoltarea industriei 
mici in anii 1986—1990, aprobat re
cent de Comitetul Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., sînt limpezi : „industria mică trebuie să-și dubleze 
volumul producției-marfă pină la sfîrșitul viitorului cincinal, asigurind astfel in fiecare județ cel puțin 8 000 
lei pe locuitor. La Rișnov, se prevăd. în continuare, dezvoltarea și diversificarea activităților existen- • . te... crearea unor ateliere de lemnărie,,'.înființarea unei, unități,., de tapițerie, 'a' unei florării ș# altele; Programul de lucrări rămine deschis și, fără îndoială, cetățenii orașului vor veni cu noi propuneri și.sugestii care să ducă la îmbogățirea sa. la găsirea de noi căi și mijloace aducătoare de venituri, în interesul creșterii posibilităților financiare ale consiliului popular, realizării de noi amenajări de interes public, în folosul tuturor cetățenilor.

palul material filtrant) sint într-o permanentă reciclare. Rind pe rind sînt golite și curățate de crusta groasă a microorganismelor (deși folositoare pină la un moment dat pentru că devorează alte impurități) care împiedică filtrarea apei.Propriile mele ginduri mă fură, îndreptîndu-se spre unele cunoștințe și prieteni în locuințele cărora am văzut robinete defecte care pierd continuu apă bună de băut. Am „în fața ochilor" eforturile neîntrerupte, zi și noapte, incit orice pierdere de apă înseamnă pierderi . de muncă, pierderi de energie, paguba noastră. Oare lupta pentru economisire nu înseamnă in primul rind lupta împotriva risipei ?!Cîți dintre noi, cetățenii, cunoaștem și folosim numerele de telefon (49 35 80 ; 49 34 98 ; 16 24 93) Ia care putem sesiza scurgerea de apă, uneori cu jetul, care sapă asfaltuî • unui, trotuar? Cite o săptâmină- două trec zeci și zeci de cetățeni pe lingă o asemenea defecțiune cu o indiferență greu de calificat. Nu trebuie să procedăm ca și in cazul Incendiilor ? Și ce ar trebui să facem ? Nu sînt rețete. Apelul vizează în adincime o anumită mentalitate față de tot ce este „al nostru" și nu doar „al meu".. Ne-am întrebat vreodată cu toată seriozitatea cît prețuiește un pahar.de apă ? Am în minte imaginea proaspătă dintr-o cantină în care — după servirea mesei — din cinci persoane care au servit apă, doar una singură a deschis robinetul pentru a-și clăti paharul, a închis, umplut, l-a închis din nou și mai după aceea a băut in tihnă din pahar. Celelalte patru au drumul la un jet puternic, au tit paharul de două-trei ori, au băut pe îndelete apa bună și răcoritoare și numai după aceea au închis, în sfîrșit. robinetul. Adică au irosit de zece ori mai multă apă decit au- consumat...Iată-ne in laboratorul Stației de tratare servit de 4 chimiști și 4 laboranți. De serviciu — biologul Ioana Pascu — de peste zece ani aici. Ca peste tot se lucrează zi și noapte pentru ca fiecare picătură de apă să ajungă la timp în căminele noastre și Să 'fie corespunzătoare. Ce se face concret bici 1 Se verifică permanent calitatea apei din punct de vedere biologic, chimic, bacteriologic. „Orice om știe — ne spune interlocutoarea — că un pahar de apă trebuie să fie in primul rind limpede. Dar nu orice apă limpede este?.și bună de băut. De aceea facem zilnic determinări repetate. Determinăm duritatea, substanțele organice, clorurile care se găsesc in apă, amoniacul, azoti- ții, detergenții și alți poluanți acvatici. Recoltăm apa din mai multe puncte ale sistemului și lucrăm in paralel „pe bandă", căutînd să reducem timpul de analiză fără să
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„SCÎNTEII”

GIURGIU : 
Autogospodărirea orașului 

— cauză a tuturor 
locuitorilorIn întîmpinarea Congresului consiliilor populare cu rezultate cît mai bune, in toate domeniile de activitate, în municipiul Giurgiu a fost declanșată o amplă acțiune de înfrumusețare și reîntinerire urbanistică a acestei străvechi așezări, caTe se desfășoară cu sprijinul cetățenilor sub deviza patriotică „Autogospodărirea orașului, o cauză a întregii obști". Astfel, un recent bilanț arată că valoarea lucrărilor executate prin muncă patriotică depășește 48.6 milioane lei, concretizată in 74 000 mp construcții de străzi și trotuare, repararea de drumuri, terminarea lucrărilor de supralărgire a șoselei „Prieteniei", plantarea de arbori și fiori (peste 35 000 conifere și peste 5 milioane fire de flori).Este de reținut că, recent, cu sprijinul deputaților și al cetățenilor, consiliul popular municipal a organizat pe circumscripții electorale „o duminică record in colectarea materialelor refolosibile". Cu acest prilej au fost date întreprinderii specialitate pentru circuitul economic vechi, 70 000 sticle tone deșeuri de hîrtie, etc.Manea).

strinse si pre- județene de a fi repuse in 100 tone fier ți borcane, 2,8 
(Ion

munici- strâbatâ

PIATRA NEAMȚ ■
Noi amenajări edilitareUna dintre cele mai recente acțiuni cetățenești din municipiul Piatra Neamț, înfăptuită in cinstea Congresului consiliilor populare este construcția unui pod peste Bistrița. Scopul ? Cetățenii din zona nord-vestică a piului erau nevoiți să 4—5 km pină la zona de agrement situată peste rîul Bistrița. La inițiativa deputaților, mai bine de 300 de gospodari din această zonă au construit, prin muncă patriotică, un pod pietonal, lung de 120 de metri, care- traversează riul în dreptul cartierului,, cetățenii fiind , scutiți de, ocolul ce trebuia.. făcut,, ■Podul amintit se află printre numeroasele obiective realizate în acest an prin munca patriotică a cetățenilor municipiului, între care se numără amenajarea a 40 de spații de joacă pentru copii dotate cu 200 de aparate, plantarea a aproape 10 hectare spații florale și a peste 3 000 de arbuști, arbori ornamentali, construirea a 5 parcări pentru autoturisme și alte lucrări, a căror valoare pășește , 100 milioane stantin Blagovici). totală de-

(Con-Nicolae MOCANU corespondentul „Scînteii
facem rabat calității“.vRevedem‘ (și aici) acea instalație numită turbi- dimetru cu ajutorul căreia se determină doza de sulfat de aluminiu pentru limpezirea apei și consemnăm un limbaj specific : apă brută, apă decantată, filtrată, clorinată, apă de adincime (subterană), toate eșantioane la care se fac probe. E- forturile se intensifică atunci cind apa vine tulbure, cind sint viituri, diverse perturbații atmosferice. Laboratorul este alertat cind se semnalizează prezența reziduurilor de petrol pe apă. Se fac (ca-n basme) frînghii din fin cu ajutorul cărora la intrarea apei in „priză" impuritățile sint dirijate pe un canal de rezervă — flancind de la mal la mal reziduurile — • treabă foarte dificilă. Și cite evenimente nu sint 1 Bunăoară, dacă cineva spală un tractor in apa' Dîmboviței sau in Argeș sau dacă o turmă de oi intră în apele acestor rîuri, laboratorul este alertat. Se Iau măsuri adecvate...Stația de clorinare — terminus — înainte ca apa să intre în rețeaua de consum. Ceasuri, manometre, a- parate de măsură electrice, hidraulice, pompe, rezervoare, servite de 4 operatori și 4 mecanici. Coloanele de amestec apă-clor funcționează ca niște fierbătoare rapide. Substanțele organice rămase în apă sînt aici anihilate de cantitatea de clor care se adaugă. Cinci apeducte uriașe cu diametrul intre 1 200 și 2 200 mm aduc apa pină la robinetele noastre. ,întreprinderea de apă a Capitalei este mult mai mare decit se poate vedea, iar importanța ei — vitală. Zeci și zeci de oameni împărțiți in echipe, .meseriași de înaltă calificare, in alertă permanentă supraveghează și intervin la nevoie pentru ca nici o pompă să nu se blocheze, totul „să meargă ceas". Sînt vreodată opriri totale ale instalației ? mă trezesc întrebind temător. Tovarășul Ion Pană, omul care ne-a însoțit peste tot, răspunde și în glumă, și in serios : „Dacă n-au fost uitate greutățile iernii care a trecut, oricine iși dă seama de eforturile colectivului nostru ; nu am avut nici o întrerupere de aproape 20 de ani".Intr-adevăr, cind zaiurile — un fel de amestec ciudat de sloiuri de gheată și zăpadă — amenințau blocarea canalelor, a conductelor, paralizarea instalației sau pur și simplu ruperea malurilor și deversarea „materiei prime", sute și sute de oameni au fost mobilizați zile și nopți, lucrîndu-se fără întrerupere pentru normalizarea situației.Merită deci să reținem că, după aer, apa este a doua necesitate a vieții.Aur curat.Să o prețuim ca atare 1

Constantin JALBA

SE CERE TUTUROR 
MAXIMĂ RĂSPUNDERE!

Opinii în legătură cu Decretul privind noi măsuri pentru aplicarea mecanismului eco- 
nomico-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

Stă în puterea noastră să muncim mai bine, mai eficientNu doresc să Insist cit de important este pentru noi, minerii, să asigurăm ritmic în acest sfîrșit de an cantitățile de cărbune necesare economiei naționale. Trebuie bine pregătit așa numitul „virf de iarnă" in domeniul energetic. în aceste ultime luni este necesară, deci, o maximă concentrare pentru realizarea sarcinilor de plan. Am convingerea că unor asemenea comandamente răspund cu prioritate noile măsuri cuprinse in recentul decret al Consiliului de Stat. Sint măsuri menite să stimuleze interesul, inițiativa și răspunderea colectivelor de mineri pentru creșterea producției de cărbune, să determine o grijă sporită in folosirea judicioasă a zestrei tehnice din dotare. Pentru că, intr-adevăr, minele și carierele Gor- jului dispun de utilaje complexe, de inaltă productivitate, care, folosite corespunzător, pot asigura realizarea, lună de lună, a sarcinilor de plan.Prevederile cuprinse in recentul decret al Consiliului de Stat vizează cu deosebire activitatea factorilor de
Vom da țării cantități cît mai mari de minereuri neferoaseDecretul cu privire la noile măsuri pentru aplicarea mecanismului economico-financiar ș) creșterea răspunderii personalului de conducere și a personalului tehnic, economic și de altă specialitate in realizarea planului de producție pentru export și a planului de producție in industria extractivă este un act normativ de o importanță deosebită pentru noi, cei care lucrăm în domeniul mineritului. De aceea, toți ortacii suceveni, care extrag minereuri neferoase. de mangan și nemetalifere, l-au studiat cu mult interes, el fiind menit să mărească contribuția și mobilizarea tuturor cadrelor de conducere și specialiștilor.

Pentru realizarea integrală a sarcinilor de exportRecentele măsuri stabilite de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R„ precum și prevederile decretului Consiliului de Stat sînt de natură să mobilizeze toate cadrele de conducere, specialiștii din Combinatul de prelucrare a lemnului din Arad pentru realizarea integrală a planului la export.Din primul moment în care am luat cunoștință de prevederile. acestui decret, am stabilit măsuri concrete, astfel ca in fiecare secție munca.să fie mai.bine organizată, să' se asigure, toate condițiile necesare pentru îndeplinirea și depășirea planului lă export, pentru onorarea' la un înalt nivel calitativ a tuturor 

Noua piața „Bantelimon Foto : S. CRISTIAN

Planul la producția fizică
(Urmare din pag. I)

mecanizării și automatizării, folo
sirea la maximum a timpului de lu
cru, încadrarea strictă in consumu
rile materiale și energetice prevăzu
te. Ca urmare, o bună parte din restantele înregistrate în primele luni ale anului au fost recuperate.Programul de măsuri întocmit de consiliul oamenilor muncii și comitetul de partid de la ÎNTREPRIN
DEREA DE RULMENȚI DIN ALE
XANDRIA vizează îndeosebi întă
rirea disciplinei pe întregul flux de 
fabricație, asigurarea unei asistente 
tehnice mai bune in schimburile II 
si III, sporirea exigenței lucrătorilor 
din compartimentul C.T.C., incepind 
cu recepția materiilor prime și ter- 
minind cu recepția produselor finite. „Ținind seama de faptul că mai bine de 70 la sută din producția noastră se exportă în peste 50 de țâri ale lumii, ne-a spus ing. Liviu 
Coleșan, directorul unității. am căutat să fim mai receptivi față de noutățile și tendințele care apar pe piața mondială. Cerințele economiei naționale și ale partenerilor externi au impus realizarea unui amplu program de diversificare a producției. In aceste condiții au fost asimilate și tehnologii noi de prelucrare. de mare randament, care au asigurat creșterea cantitativă și calitativă a producției realizate".
Un sprijin mai substanțial 
și din partea furnizorilor 

de materiale!Creșterea ritmului de producție demonstrează convingător, prin puterea faptelor, eficiența efortului propriu făcut de colectivele de oameni ai muncii din întreprinderile de rulmenți. Muncitorii, cadrele de conducere, specialiștii din aceste unități sint unanimi de părere că pot recupera integral restantele de pînă acum. Numai că acest lucru nu depinde numai de ei. Din investigația făcută rezultă că se intîmpină Încă o serie de greutăți in aprovizionarea cu materii si materiale.— Este vorba. înainte de toate, de lipsa otelurilor speciale de rulmenți. pe care furnizorii - noștri nl 

decizie, cadrelor tehnico-economice, a specialiștilor, și este firesc să fie asa. pentru că toți aceștia au un rol hotărîtor in organizarea muncii, in coordonarea cu eficiență a eforturilor întregului colectiv. Sintem chemați deci să întărim exigența, spiritul de răspundere, să ne punem in valoare întreaga capacitate tehnico- organizatorică pentru mai buna valorificare a forțelor tehnice și umane de care dispunem. Avem o mare răspundere în fața colectivelor pe care le conducem. Atit în adunările generale, cît și in consiliile oamenilor muncii, deseori s-au criticat o serie de deficiente în domeniul conducerii și organizării producției. în folosirea bazei tehnice din dotare. Pornind de la o astfel de analiză, fundamentată, am ajuns la concluzia că stă in puterea noastră să muncim mai bine, să ne manifestăm ca buni organizatori ai procesului productiv. Consider că această cerință este exprimată prioritar în recentul decret, ea fiind corelată cu o seamă
Combinatul minier „Suceava" din Gura Humorului a obținut in ultimii ani rezultate bune in producție. La această dată înregistrăm o depășire de 35 000 tone minereu de mangan, 26 500 tone pirită echivalentă, 130 tone metale neferoase in concentrate. Avem însă unități care nu-și realizează sarcinile la toate sortimentele. Recentele măsuri stabilite de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R., precum și prevederile decretului Consiliului de Stat au mobilizat toți specialiștii din combinat in direcția sprijinirii concrete a exploatărilor miniere pentru utilizarea cu randamente superioare a utilajelor din subteran, prin întărirea asistenței tehnice în toate cele 

contractelor încheiate cu partenerii externi. Programul privind lansarea în fabricație a producției de export pe secții și capacități l-am discutat in cadrul conducerilor colective ale secțiilor de producție, urmărind conștientizarea fiecărui cadru tehnic sau economic, a colectivelor de muncă in vederea depunerii unor eforturi sporite pentru realizarea exportului. In acest scop am hotărît să trecem la redistribuirea personalului cu inaltă calificare și a specialiștilor cu o bogată experiență in vederea întăririi unor locuri de muncă in secțiile a VII-a și a VIII-a. astfel incit in întreg combinatul să putem realiza produse de.un înalt nivel calitativ.

le expediază in cantități foarte mici, ne-a precizat ing. Diomid Năstase, directorul întreprinderii de rulmenți din Bîrlad. Combinatul de oțeluri speciale din Tirgoviște și Combinatul siderurgic Reșița ne-au livrat doar 50 la sută din cantitățile de oțeluri contractate, cu dimensiuni cuprinse între 60 și 80 mm ; întreprinderea „Oțelul Roșu" ne-a expediat numai 20 la sută din cantitățile de oțeluri contractate, cu diametrul intre 27 și 32 mm. în aceste condiții, am luat o serie de măsuri speciale, trimițind permanent delegați la întreprinderile furnizoare. Si. la apelul nostru tovărășesc. am găsit înțelegere la unele unități, cum ar fi Combinatul siderurgic Hunedoara. „Laminorul"- Brăila și „Oțelinox“-Tîrgoviște, care ne-au livrat chiar in avans unele cantități de oțel, ajutîndu-ne astfel să diminuăm restanțele la producția fizică. Dacă principalii noștri furnizori vor respecta contractele încheiate. planul la producția fizică va fi îndeplinit și chiar depășit.
Punctul de vedere 

al centralei industriale 
de resortîntrucît multe din problemele ridicate în legătură cu aprovizionarea tehnico-materială s-au repetat de la o unitate la alta, am solicitat și opinia tovarășului Gheorghe Badea, directorul general al Centralei industriale de rulmenți și organe de asamblare^care ne-a spus :

IN CONCLUZIE: De fapt, concluzia se desprinde din Înseși opiniile Interlocutorilor noș
tri : planul la producția de rulmenți poate fi îndeplinit dacă se îmbună
tățește aprovizionarea cu materii și materiale și, in primul rind, cu dife
rite mărci dc oțeluri, care — subliniem — se produc în țară. Este deci de datoria conducerii Ministerului Industriei Metalurgice să analizeze cu toată răspunderea această situație și să ia neîntîrziat măsurile ce se impun. Aceasta cu atît mai mult cu cit unele tipuri de rulmenți au un ciclu lung de fabricație — de circa 90 de zile, de la debitarea și forjarea barelor de oțel pină la montajul final — și este necesar, așadar, ca toate restanțele în livrarea oțelului să fie lichidate în acest trimestru. în felul acesta se vor asigura condițiile necesare pentru îndeplinirea integrală, la toate sortimentele, a planului la producția fizică de rulmenți.Anchetă realizată de
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de măsuri stimulative, menite să ne implice și mai mult în obținerea unor rezultate cît mai valoroase.Experiența dobîndită in ultima vreme ne face să privim cu toată răspunderea aceste măsuri, să acționăm cu mai multă hotărire pentru înfăptuirea prevederilor cuprinse în decret. Atît la Lupoaia, cit și în cariera Roșiuța, incepînd cu luna martie producția s-a înscris pe un drum ascendent, reușind ca numai in ultimele 3 luni să extragem o cantitate de peste un milion tone lignit. Obți- nind rezultate mai bune, întemeind activitatea pe principiile eficientei ne-am întărit încrederea și autoritatea în rîndul minerilor și vom persevera în continuare pentru promovarea unui climat fertil de angajare muncitorească în vederea recuperării restanțelor și realizării integrale a sarcinilor de plan pe anul 1985.
Nicolae SIMIONESCU directorul întreprinderii miniere Lupoaio

trei schimburi și asigurarea pieselor de schimb și materialelor necesare, folosirea cit mai eficientă a timpului destinat producției și creșterea productivității fizice in abataje. în continuare, ne concentrăm eforturile pentru găsirea unor soluții tehnice noi, valoroase și extinderea formelor de organizare a muncii, care să ăsi-. gure întărirea disciplinei, aplicarea mai fermă a principiilor autocondu- cerii muncitorești, în scopul îndeplinirii și depășirii planului pe acest an și pe întregul cincinal.
Vasile CRISTEAdirector adjunctla Combinatul minier „Suceava" din Gura Humorului

Desigur, prevederile noului decret ne mobilizează și mai mult, ne fac mai răspunzători pentru soarta producției realizate. Tocmai de aceea, am luat măsuri pentru întărirea disciplinei la fiecare loc de muncă, pentru creșterea răspunderii fiecăruia dintaa noi — de la muncitor la director. "'Avem contracte suficiente — numai pe relația vest dispunem de contracte cu 68 de firme din 23 de țări — avem forța umană și materială necesară și sintem convinși că planul la export va fi îndeplinit și depășit.
loan HĂLMĂGEANdirector comercial al Combinatului de prelucrare a lemnului Arad

— In trimestrul II și în perioada care a trecut din trimestrul III. colectivele Întreprinderilor de rulmenți s-au mobilizat ca niciodată pentru a reduce cit mai mult din restantele înregistrate la Începutul anului. Totodată. doresc să subliniez că toate 
întreprinderile dispun de capacitățile 
de producție necesare recuperării 
restantelor înregistrate în trimes
trul I. Avem întocmite programe speciale in acest scop. Din punct de vedere al utilajelor și forței de muncă stăm, aș putea spune, bine. Dar folosirea lor deplină nu depinde numai de noi. ci și de furnizorii de materiale. Din păcate, graficele întocmite nu sint respectate întocmai. La jumătatea lunii august unele unități mai aveau incă restante din semestrul I. iar din cantitățile prevăzute pentru trimestrul III abia se livraseră circa 40 la sută din cantitățile de oteluri contractate. Printre restanțieri se numără Combinatul siderurgic Reșița, cu un minus de 1 700 tone din semestrul I si care a livrat numai 30 la sută din obligațiile acestui trimestru ; Combinatul de oteluri speciale Tîrgoviș- te. cu o restanță de 1 311 tone din semestrul I și care a livrat numai 35 Ia Sută din obligațiile contractuale pe acest trimestru. O situație și mai grea există la întreprinderea „INOX" Tirgoviște. care a livrat pînă acum doar 20 la sută din cantitatea de otel contractată pe trimestrul III. Problema cea mai urgentă- este, prin urmare, aceea a îmbunătățirii aprovizionării cu oțel.
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Este necesar să generalizăm 
experiența unităților care au 
obținut recolte bune, să facem 
ca ea să fie studiată și răs- 
pîndită în întreaga noastră 
agricultură.

NICOLAE CEAUȘESCU

APLAUDAȚI EXPERIENȚA
BUNĂ, APLICÎND-O!

Cîteva sublinieri în legătură cu modul in care sînt, 
în care ar trebui să fie, preluate și extinse 

tehnologiile înaintate de lucru în unitățile agricole

Dacă afirmăm că rezultatele bune și foarte bune abținute in județul Timiș in acest an la cerealele păioase se datoresc și condițiilor climatice, mai favorabile aici decît în alte zone, nu greșim, dar nici nu spunem întregul adevăr. Pentru că în județul Timiș nu numai în atest an, ci în ultimii trei ani s-au obținut consecutiv cele mai mari recolte de cereale păioase din istoria acestor meleaguri, atît în ce privește producția medie la hectar, cit și la producția totală. Recoltele au fost de la un an Ja altul mai mari, în 1985 realizîndu-șe in . medie la hectar, 4 258 kg de . grîu și 4 745 kg de orz, producția totală la aceste culturi fiind de aproape un milion de tone.Este limpede că în modul in gindiîă și organizată activitatea cultura județului, pe baza analizei și indicațiilor date de con- ducerea partidului, de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, aici s-au schimbat multe lucruri in bine, s-a lat deja o experiență loroasă, ale cărei amplificare și generalizare sînt de natură să situeze județul in mod constant pe un loc de frunte la producția de cereale, ca și în celelalte ramuri din agricultură.în legătură cu modul în care și-au propus să acționeze organele agricole pentru a generaliza experiența unităților , friinr-.. tașe, metodele și căile menite să conducă la obținerea de producții sporite la hectar, în toate zonele județului, am avut o convorbire cu ing. Aurel Lăzu- 
reanu, directorul direcției agricole.— Este cert, în agricultura județului Timiș există experiențe bune și foarte bune. Dar tot atit de adevărat este și faptul că alături de unități fruntașe există altele — desigur, nu atit de numeroase — cu producții mici in comparație cu condițiile naturale și baza tehnico- . materială de care dispun. Ce s-a întreprins în ultimii ani, ce măsuri au fost luate pentru ca experiența bună să fie aplicată și in aceste unități ?— După cum . este cunoscut, în urma măsurilor stabilite de Comitetul Politic Executiv și Secretariatul C.C. al P.C.R. privind lichidarea lipsurilor ce s-au manifestat în trecut ... agricultura județului Timiș și îmbunătățirea radicală a activității în toate sectoarele acest domeniu, organele partid și organele agricole au trecut cu toată răspunderea Ja elaborarea și aplicarea unor programe complexe de măsuri, unele cu durată mai mare, pentru realizarea^unor producții ridicate, pe măsura condițiilor pedoclimatice, a bazei tehnico- materiale și a capacității și priceperii oamenilor muncii din unitățile agricole timișene. Pentru a înfăptui exemplar aceste măsuri, am pornit de la adevărul, adesea subliniat de secretarul general al partidului, că omul este factorul decisiv in realizarea unei agriculturi moderne, intensive, că de conștiință, hărnicia și pregătirea sa depinde obținerea de producții record. Iată de ce de la început ne-am pus întrebarea : cu cine mergem la drum ? Pentru că, intr-adevăr, trebuia schimbată, in special la tinele cadre, o anumită mentalitate, păgubitoare, potrivit căreia „lucrurile pot merge, de la sine".La indicația și cu sprijinul comitetului județean de partid, s-a statornicit in practica noastră ca periodic, . paralel cu schimburile de experiență organizate in ferme și unități fruntașe, să intilniri zone de cu șefii șefi, cu de unități agricole, cu țiilor de mecanizare și mecanizatorii l fruntași, principalele elemente novatoare ale organizării muncii și ale tehnologiilor — amplasarea și rotația culturilor, densitatea plantelor și perioadele optime ale principalelor lucrări, structura soiurilor, hibrizilor și raselor de animale, ameliorarea solului. Astfel am putut ajunge astăzi la situația ca acest suflu înnoitor al unei munci făcute metodic, cu pasiune și răspundere să se resimtă aproape peste tot. Cadrele care au dat dovadă de indolență sau

de incompetență au fost schimbate din funcție. In prezent, nu există nici o unitate agricolă în care specialiștii să nu fi organizat loturi demonstrative pe teme specifice, pentru "creșterea producției, în condițiile locale de climă și sol. S-a ajuns ca pe aceste loturi să se verifice, după criteriile stațiunilor de , cercetare, comportarea a cel puțin 4—5 soiuri și tot atîția hibrizi de cereale și plante tehnice. La Topolovățu Mare, Diniaș, Peciu Nou, Liebling, Făget și Variaș, in cîmpurile demonstrative se află peste 100 de soiuri și hibrizi. Aplicînd ferm indicația Secretarului general al partidului de a avea o largă și
care este.din ■ agri- Pe ce se întemeiază 

realizările înregistrate 
în agricultura județului 
Timiș in ultimii trei ani

acumu- ,va-

îndin de

discutăm sistematic, în separate pe cele patru producție ale de ferme și președinții și județului, inginerii- directorii șefii sec-

zona- cadrul
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— Cum se asigură controlul asupra modului in care se aplică experiența unităților fruntașe, învățămintele desprinse la diferite schimburi de experiență, consfătuiri, instructaje ?— Cum căpătăm convingerea dacă experiența pozitivă a fost preluată ori nu ? Cel mai simplu ar fi să- așteptăm vremea culesului, cînd poți vedea ce'a băgat fiecare în magazie. Dar nu procedăm așa. De trei ani, la indicația . comitetului județean de partid,, am introdus o metodă, zicem noi, eficientă de verificare a cunoștințelor teoretice și practice ale cadrelor de specialiști : testarea de două ori pe an, înainte de începerea campaniilor principale — de toamnă și primăvâră. Dar modalitățile de control sint multiple. De la. prezența în unități a specialiștilor de la județ, a cadrelor didactice universitare și din cercetare, brigăzile complexe de .control, care, periodic, analizează activitatea în ansamblu a‘ consiliilor agroindustriale și a unităților, la organizarea consfătuirilor Ie cu specialiștii, în cărora se analizează în amănunt situația existentă în unități, stabilindu-se măsuri concrete pentru lichidarea neajunsurilor.Vreau să subliniez, un lucru esențial pentru modul în care exercităm hol controlul. Accentul. nu-1 punem numai pe controlul din „afară", adică cel efectuat de organele județene, ci contăm foarte mult pe autocontrol, pe activitatea de zi cu zi a organizațiilor de partid, pe exigența organelor de conducere colectivă, pe spiritul de răspundere, al fiecărui lucrător. -Nici nu s-ar putea altfel, ținind seama de numărul mare de unități agricole. Procedind astfel, avem convingerea că stă în puterea noastră, a cadrelor de specialiști, a mecanizatorilor, a celorlalți lucrători ai ogoarelor ca, aplicind tot ceea ce a creat nou știința agricolă, experiența unităților fruntașe, să folosim cu randament sporit pămîhtul, baza tehnico-materiălă, în așa fel incit producțiile record de azi să devină producții obișnuite, incepind chiar din anul viitor.

.....I

neîntreruptă consultare cu oamenii pentru a găsi cele mai potrivite și eficiente căi de creștere a producției agricole, sub conducerea comitetului județean de partid, organizăm în continuare schimburi de experiență, cu participarea cadrelor de conducere, a specialiștilor, mecanizatorilor, membrilor cooperatori fruntași etc. in unitățile cu,realizări bune'— Topplp- vățu Mare, Periam, Jimboiia, Ciacova, Livezile, Liebling, Lo- vrin, Variaș, Teremia Mare, Sinnicolau Mare — in vederea generalizării celor tehnologii, pentru ca in anul viitor să realizăm o producție medie minimă de 5 000 kg grîu la hectar.Analiza rezultatelor dobindite în acest an atit pe unități, cit și pe zone de favorabilitate dovedește că realizările, deși bune, nu sint pe măsura bazei tehni- co-materiale, a posibilităților de care dispune fiecare unitate în parte. Este un fapt dovedit de unități cum sint C.A.P. Beci- cherecu Mic, Biled, Dudeștii Vechi, Curtea și altele, care au obținut producții inferioare altora cu condiții asemănătoare. Cauzele'unor asemenea neajunsuri constau in deficiențele și lipsurile manifestate in diferite momente ale anului agricol, în privința realizării lucrărilor de eliminare a excesului de umiditate, de combatere a eroziunii solului, de ameliorare a săraturilor și de executare a lucrărilor agropedoameliorative, cit și in privința respectării tehnologiilor de cultură. In fiecare unitate in care s-au produs încălcări ale acestor obligații au fost organizate, in prezența membrilor biroului și secretariatului comitetului județean de partid, analize în adunări deschise ale organizațiilor de partid, și au fost luate măsuri de întărire a răspunderii in muncă la toate cadrele de conducere și la specialiști.O atenție deosebită acordăm, in același timp, găsirii căilor și mijloacelor care să conducă la înfăptuirea programului de dezvoltare și modernizare a zootehniei, sector pe care sîntem hotăriți să-l ridicăm Ia nivelul realizărilor din producția vegetală. Dar despre aceasta merită discutat mai pe larg.— Socotiți că există la toate cadrele de conducere și la specialiștii din agricultura județului interesul viu, real de a cunoaște și de a aplica tot ceea ce 
e nou în domeniul lor de activitate ? Ce credeți câ-i împiedică pe unii din ei să fie receptivi la experiența bună, la nou '?— în parte răspunsul l-am dat mai-nainte. Sigur, nu se poate spune că de acum toți cei cu care lucrăm sint receptivi față de nou și, mai ales, că „se bat" pentru ca spiritul novator să devină o stare de fapt pentru unitatea, pentru colectivitatea respectivă. Dovadă, rezultatele încă slabe pe care le obțin unele unități situate in zone fertile. Sub conducerea organelor de partid, vom acționa și în viitor cu responsabilitate sporită, pentru ca fiecare specialist, liec?re CaCkU .de. c°nducere din ' cest an. La Gîrcov, de pildă, depe 160 hectare cu griu cultivat în sistem irigat, cărora nu li s-au aplicat udări de aprovizionare sau de răsărire, ci numai două udări în timpul vegetației, producția medie obținută a fost de numai 3 300 kg la hectar.

mai bune

„PLOAIA" DIE RĂSĂRIRE SI EFECTELE El... LA CULES

Județul Ialomița, care cu numai 4—5 ani în urmă se situa la producția de lapte pe unul din ultimele locuri din țară, a trecut din anul 1984 și pînă în prezent pe unul din locurile fruntașe. La timpul cuvenit s-a scris despre factorii și elementele care au determinat această schimbare. Ne vom referi de această dată doar la unul din aceste elemente — preocuparea pentru asigurarea unor cantități de furaje îndestulătoare, de bună calitate. De exemplu, în anul precedent, pentru fiecare unitate vită mare s-au asigurat pentru hrană în timpul iernii o tonă de fin, 5 tone de sucu- lgnte și 3 tone de grosiere. Că s-au luat măsuri pentru generalizarea experienței din anul trecut este dovedit de faptul că si in acest an, deosebit de dificil pentru producerea de furaje in județele din sudul țării, unitățile agricole ialomițene și-au asigurat deja mari cantități de nutrețuri.Pornind de la experiența cooperativelor agricole din Grindu, Gheorghe Doja și Smirna, a întreprinderilor agricole de stat Balaciu și Urziceni, unde fînul de lucernă a constituit și constituie baza în furajarea bovinelor și unde pentru perioada de stabulație se asigură o tonă de fîn pentru fiecare unitate vită mare, s-a trecut la extinderea producerii acestui nutreț în toate unitățile. Din suprafața destinată producerii furajelor, de 17 100 ' ' ----este acum cultivată cu lucernă iar 65—70 la sută din producția de masă-verde realizată este făcută fin.Despre modul în care este folosită experiența unităților fruntașe și: ce se face în acest an. pentru, asigurarea furajelor, am purtat o discuție cu tovarășul Constantin Pîrvu, direc- .tor adjunct cu producția zootehnică.— Deși în acest an, datorită precipitațiilor inegale și reduse cantitativ, ne-am confruntat cu o situație rar intîlnită in Bărăgan, sarcina fiecărei unități a fost și este realizarea cantităților de furaje planificate, prevăzute prin cu efectivele principală a constituit-o asigurarea condițiilor pentru dezvoltarea lucernei îneît să se poată obține 4—5 coase. In acest scop esențiale au fost irigatul și fertilizarea fazialâ. Acolo unde solele cu furaje nu erau irigate, îngrășămintele chimice erau administrate defectuos iar recol-

tarea se realiza în perioade mal mari decît cele prevăzute prin tehn'ologii, specialiștii direcției agricole, repartizați pe unități, au luat măsurile ce se impuneau pentru bunul mers al activității. Dacă în urmă cu doi- trei ani, la începutul lunii septembrie erau cooperative cu foarte puțin fîn în bazele furajere, cantitățile nu depășeau 30—50 tone, acum nu avem nici o unitate sub 100 de tone, iar peste 40 la sută din unitățile agricole au depozitate între

de altfel și producțiile de lapte sint la periferia clasamentului. Pentru aceste două unități, direcția generală a agriculturii a dispus ca întreaga cantitate de lucerna ce se va produce pînă la sfîrșitul lunii în curs să se facă fîn. In plus, li s-au stabilit și zonele de trebuie să-și de fibroase, dovedesc căperienței înaintate nu se poate realiza doar prin simpla popularizare
munte de unde acopere deficitul Asemenea situații generalizarea ex-

în unități agricole 
din județul Ialomița 

este continuată
cu perseverență, chiar 
in acest an secetos, 
acțiunea de stringere

și mmagazinare a unor 
cantități cit mai mari 

de furaje

a acesteia. Pentru aceasta este nevoie in egală măsură de îndrumarea și controlul permanent. De a trage la răspundere, cind este cazul, pe cei ce ■ nu manifestă interes și preocupare pentru nou, pentru aplicarea lui. Tot în unitățile care nu-și vor acoperi în totalitate necesarul de fin s-a hotărit realizarea unor stocuri de suculente și grosiere mai. mari decît cele prevăzute prin balanță. De altfel, în acest an. în județul Ialomița tot ce poate constitui resursă de furaje va fi adunat, și depozitat. Mă refer la capitulele de floarea soarelui și coletele de sfeclă de zahăr, care împreună sfecla furajeră, teii de sfeclă, alte ingrediente cu tăi- me- mi- can-700 și 1 700 tone de fîn. Pentru creșterea înregistrată în acest domeniu -este suficient să-arăt că numai . întreprinderile, agri- ; culturile , de' orz și. grîu au fost cole de stat Balaciu — cu ‘3 600 ' rniilt" inai mici decît în anii
lașa, șl _nerale sint insilozate. Deși titățile de paie, rezultate de la

hectare, 80 la sută

balanță, conform existente. Grija

tone, Ograda — cu 4 000 tone, Fetești — cu 2 500 tone și asociațiile economice cu 3 500 tone, 2 800 tone și 2 700 tone au acum la un tate de fin hrana animalelor pe timpul iernii în întreg anul 1980.— Totuși, mai sînt unități care nu și-au realizat stocurile planificate de fin. Ce întreprindeți pentru realizarea cantităților necesare perioadei de iarnă ?— Sint consilii de conducere ale unor unități agricole, e drept puține la număr, care, datorită lipsei de preocupare, în loc să repartizeze pentru producerea finului 65—70 la sută din producția de lucerna masă-verde rezultată de la fiecare coasă, au administrat-o în hrănirea zilnică a animalelor. Bruma de fin depozitată o păstrează pentru viței și vacile din maternități. Este un mod de a gindi depășit și o lipsă totală de răspundere, care au fost sancționate ca atare. In această categorie intră cooperativele agricole Horia și Buiești, unde

Scînteia — Săveni — cu Ciocîrlia — cu depozitate pînă Ioc aceeași canti- cîtă exista pentru
trecuți, prin strîngerea lor operativă s-a reușit să se depoziteze 80 000 tone, ceea ce reprezintă 35 la sută din volumul necesar de grosiere. La aceste cantități se vor adăuga vrejii de fasole, soia, ciocălăii și cocenii de porumb. Astfel, avem garanția că, față de 221 000 tone grosiere, furajere Acum a furajelor verde șidupă recoltarea porumbului, in amestec cu tăiței de sfeclă de zahăr. Vom aduna cu maximă răspundere tot ce se află cimp și poate fi administrat hrana animalelor.Și cea mai bună dovadă în județul Ialomița s-au asigurat furaje multe și bune, chiar în condițiile grele din acest an, este producția de lapte. Pe primele 8 luni producția planificată s-a realizat în proporție de 110 la sută, livrîndu-se suplimentar la fondul de stat 41 000 hl lapte.

vom avea in bazele peste 240 000 tone, început și însilozarea suculente din masă- a cocenilor rezultați
in in
că

Mîhai VIȘOIU corespondentul „Șcînteii

unități să devină, dacă nu este încă, nu numai un bun organizator al producției, ci și un luptător pentru introducerea noului, și chiar mai mult, un adevărat cercetător in domeniul lui de activitate.

Citeva unități agricole situate în sudul județului Olt au obținut producții de griu și orz bune și foarte bune, chiar in condițiile secetei excesive din această' vară. Care este explicația ? în toamna trecută,, aceste unități au găsit resurse pentru a aplica udările de aprovizionare sau de răsărire la realele păioase cultivate pe renuri irigate. Efectele s-au zut la recoltare. La C.A.P. Mare culturile de griu și aflate nu departe de de legume au primit, pe seama acestora,' o udare de răsărire. Producția medie la hectar a fost de 7 204 kg la orz și de 5 638 kg la grîu. La C.A.P. Voința din Corabia, în aceleași condiții, s-au asigurat parțial udări de aprovizionare și, in general, udări de răsărire. Pe aceste suprafețe s-au obținut' 6 570 kg de grîu in medie la hectar. Și la C.A.P.cel Mare situația din legumicultura a permis efectuarea udărilor de răsărire la griu. Producția medie a fost de 6 122 kg la hectar.în schimb, în unitățile agricole învecinate — Orlea, Ianca, Izbiceni, Giuvărăști și Gîrcov — cu aceleași condiții pedoclimatice, unde- aceste lucrări nu au putut fi efectuate, producțiile au fost mult mai mici, culturile resimțind din plin consecințele secetei excesive din a-

cete- vă- Tia orz grădinile

Evident, dacă toate unitățile a- gricole care au semănat cereale păioase pe terenuri irigate ar fi avut posibilitatea să facă udări de aprovizionare sau de răsărire. anul acesta ar fi realizat producții de griu și mai bune.Ce învățăminte se din această situație, propiata campanie deinsămîn- țare a cerealelor păioase ? Dăm cuvintul unor cadre cu munci de răspundere în agricultura județului.
orz multdesprind pentru a-

Opinii ale specialiștilor 
pornind de la exemplul 
cîtorva unități din județul 

Olt

trarea plantelor în iarnă înfrățite".
Constantin Pătrășcoiu, directorul Stațiunii de cercetări a- gricole Caracal : „Nerăsărirea in toamnă a griului și orzului, datorită secetei prelungite pină toamna tirziu, și menținerea u- nui deficit de apă pe profilul solului in faza germinativă au fost cauzele principale care în acest an au redus cu peste 50 la sută potențialul de producție al seminței de grîu în Cîmpia Română. Rezultatele de cercetare obținute ■ pe o perioadă mare de timp au arătat că pentru griu și orz este. absolut puțin udarea de răsă- ' rire. necesară cel

Ștefan Pantelîe Grămescu, director adjunct cu producția vegetală la direcția agricolă : „Ca urmare a secetei excesive, din acest an, se impun cu stringență udările de aprovizionare, din mai multe considerente. Uscăciunea solului fiind neobișnuit de mare, remarcată de crăDături ce persistă chiar după ploaia din aceste zile — prima mai substanțială pe total județ de la începutul anului — udarea de aprovizionare ar avea ca efect o pregătire a terenului mai u- șoară și de bună calitate. Apoi, datorită udărilor de aprovizionare, pînă la insămînțare, răsar multe dintre buruieni, ce sînt distruse prin lucrările solului și, ce-i mai/ important, udările de aprovizionare asigură răsărirea rapidă și uniformă și in-

SĂ VREI SĂ ÎNVEȚI. SĂ VREI SĂ APLICI

La S.C.A. Caracal în anii excesiv de secetoși, cum au fost 1983 și 1985, udarea de răsărire în toamnă, urmată de două udări în timpul vegetației, a du« la producției la hectar".

La C.A.P. Săulia de Cimpie, județul Mureș, în ultimii 10 ani s-au realizat constant producții medii cuprinse intre 50—60 tone sfeclă de zahăr ' la hectar, in anul 1984, pe 200 hectare cultivate aceasta fiind de 61 000 kg lă hectar. Cum s-au obținut a- ceste rezultate bune-? L-am ascultat mai întii pe Gheorghe 
Duma, președintele cooperativei :— Ca fertilitate, solul de care dispunem nu . este nici mai bun, nici mai rău decît al altor cooperative agricole învecinate. însă în decursul celor 25 de ani de cind mă aflu in fruntea cooperativei agricole am ajuns la convingerea respectarea riguroasă a tehnologiei acestei culturi recoltele mari sint de neconceput.„La noi — preciza Alexandru Barbat, Ingi- cooperativei — îngrășămintelor pe întreaga supra- este obligato- de ple- obiectiveior

parcele. Hotărîtoare se dovedește a fi insă munca oamenilor. Cooperatorii din Săulia de Cîmpie — organizați pe familii, brigăzi și echipe — au executat pe cele 50 de arii repartizate pe fiecare braț de muncă cite 6 prașile manuale. Ca urmare, sfecla de zahăr este curată, bine dezvoltată, specialiș-

qă fără

Față în față unități din 
județul Mureș — vecine, 
dar la mari distanțe prin 

concepția de muncă 
și prin rezultate

34 500 hectare vor semăna în în perimetre

dublarea
Ion Dichiu, director adjunct la I.E.E.L.I.F. Caracal-: „Eficiența sistemelor de irigații este mai mare cu 30 pină la 50 la sută în cazul aplicării udărilor de aprovizionare sau de răsărire la griu și orz".în județul Olt, cu grîu și orz se această toamnăamenajate pentru irigații. Efectuarea udărilor de aprovizionare sau de răsărire pe aceste suprafețe — o dovedește din plin experiența unităților agricole la Care ne-am referit — poate să asigure un spor de producție substanțial, chiar în. condiții climatice mai puțin favorabile.

Mihai GRIGOROȘCUȚAcorespondentul „Șcînteii"

ne.rul-șef al administrarea naturale față cultivată rie. Este punctul care In realizarea propuse. Bunăoară, pentru producția acestui an' fiecare hectar a primit, în medie, cîte 30 tone gunoi de grajd. în cursul iernii am efectuat fertilizarea cu îngrășăminte chimice, după criterii strict științifice, pe întreaga suprafață cultivată". La acestea am adăuga că în acest an semănatul s-a încheiat practic în 4—5 zije lucrătoare și că s-a avut în vedere realizarea a 98 000 — 110 000 plante recolta- bile la hectar, în funcție de potențialul productiv al fiecărei

tii evaluînd o producție medie de 64 000 kg la hectar.Dar dacă cooperatorii din Săulia au dovedit că la sfecla de zahăr se poate obține constant o producție ridicată, vecinii lor din Răzoare, localitate situată la numai 5—6 km distanță de Săulia, se pare că au avut în decursul anilor ambiții mult mai mici. Deși condițiile pedoclimatice sînt aproape similare cu ale celor din unitatea vecină iar suprafața destinată sfeclei de zahăr este mai mică, de numai 140 hectare, aici producția medie realizată în ultimii 5 ani nu a depășit 26 000 kg sfeclă de zahăr la hectar. De ce numai atît ? Analiza cauzelor dovedește fără echivoc că și atei se poate obține o producție de sfeclă de zahăr cel puțin

la nivelul celei de la Săulia dacă... Dar să-1 ascultăm pe 
loan Scaiu, inginerul-șef al cooperativei: „Deși dispunem de Un sol fertil, de cernozion, și, in general, ne străduim să respectăm tehnologia acestei culturi, din cauza lipsei de forță de muncă nu reușim să realizăm la lucrările de întreținere mai mult de trei prașile manuale, producția fiind astfel mult diminuată". Un argument fără acoperire. Satul Răzoare numără 1 100 persoane, din care a- proape 500 sînt apte de muncă. Cit de păgubitoare este această abatere de Ia gia acestei aflăm tot de nerul-șef : prin executarea celei de-a patra prașile manuale producția ar fi putut crește cu'10—15 la sută. „Efecte la fel de dăunătoare are și insuficienta fertilizare a solului. Deși unitatea are un stoc de aproape 7 000 tone gunoi de grajd, abia 50 hectare din cele 140 hectare destinate sfeclei de zahăr au fost fertilizate pentru producția acestui an. La acestea sînt de adăugat deficiențele in organizarea activității. Anul trecut, din cauza întîrzierii transportului din cimp al sfeclei de zahăr recoltate s-au irosit prin pierderea în greutate a rădăcinilor circa 35 000 kg de materie primă de cea mai bună calitate ! Cu atît mai de neînțe
les sint aceste neajunsuri, cu 
cit experiența cea mai bună se 
află la numai doi pași...

tehnolo- culturi, la ingi- „Numai

Gheorqhe GIURGIUcorespondentul „Șcînteii"
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-cea mai dreaptă și mai umană 

orînduire socială

încununarea unor nobile aspirații

care se va- constructivă sau, dimpo- aven turistă.

CONCEPȚIA MATERIALIST-IS- 
TORICA DESPRE SOCIETATE. Concepția științifică, materialist-isto- rică despre societate demonstrează că omenirea a parcurs succesiv, intr-un proces dialectic de la inferior la superior, mai multe formațiuni social-economice determinate, In ultimă instanță, de particularitățile unui anumit mod de producție. Orinduirea comunei primitive, sclavagismul, feudalismul, capitalismul și socialismul — ca prima fază a comunismului — constituie, după cum se știe, marile categorii sau tipuri istorice de formațiune socială care marchează tot atîtea trepte calitative ale dezvoltării societății, ale istoriei. Ca trepte distincte ale evoluției ascendente a omenirii, fiecare din formațiunile sau orîndui- rile sociale cunoscute s-au caracterizat printr-un sistem dinamic de relații și procese ale vieții materiale și spirituale în cadrul căruia locul esențial, determinant îl ocupă rela
țiile de producție, generate de un anumit nivel al forțelor de produc
ție. Totalitatea acestor relații de producție — spunea Marx — constituie structura economică a societății, baza reală pe care se înalță o su
prastructură juridică și politică și căreia ii corespund forme determinate ale conștiinței sociale. Totodată, fiecărei formațiuni social-istorice îi corespunde o anumită structură socială — grupuri, categorii, clase— o anumită formă de comunitate umană — gintă, trib, popor, națiune — un anumit specific al relațiilor interumane familiale, morale, etice, un anumit mod de viață.Caracterul științific al concepției materialist-istorice despre societate este pus în evidență în mod deosebit de studiul și descoperirea legităților care acționează în societate, legi specifice fiecărei formațiuni sociale. cît și legi universale sau comune mai multor orînduiri istorice. In concepția materialist-istorică a partidului nostru, a secretarului general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, sînt cristalizate, ca avînd o însemnătate deosebită, legități ca cele privitoare la dezvoltarea forțelor de producție, a necesității concordantei dintre forțele și relațiile de producție, legitatea luptei de clasă și a luptei pentru eliberare națională, dintre vechi și nou, legitatea manifestării contradicțiilor și cerința soluționării lor, a rolului determinant al maselor populare în făurirea istoriei, formarea națiunilor și statelor naționale independente ș.a. Existența și acțiunea unor asemenea legități ale dialecticii formațiunilor sociale trebuie înțelese numai în manifestarea lor concret-istorică, numai iu și prin practica social- istorică a societăților omenești concret determinate.Totodată, o particularitate a legităților sociale, față de legile naturii, o constituie aceea că ele se realizează numai In și prin acțiunea 
oamenilor, a forțelor sociale — clase, mase populare, grupări social- politice, partide, națiuni etc. Acțiunea acestora poate să fie conștientă sau spontană, fie în direcția imperativelor legități! dezvoltării istorice, fie împotriva acestora. De aici și finalitatea acelei acțiuni lidează ca progresistă, la scara mișcării istorice, trivă, ca reacționară, sterilă, inutilă. Raportul spontan- 
conștient in dezvoltarea Istorică a omenirii se schimbă însă radical abia în stadiul trecerii de la capitalism la socialism, al construirii socialismului și comunismului, cînd— după expresia lui Engels — „con
dițiile de viață înconjurătoare, care 
i-au dominat pină acum pe oameni, 
trec acum sub dominația și contro
lul oamenilor, care devin, pentru 
prima oară, stăpini conștienți, ade- 
vărați ai naturii pentru că devin, 
stăpinii propriei lor vieți sociale...". în acest înțeles sublinia și Marx ideea că... „de aceea, cu formația 
socială burgheză se incheie preisto
ria societății omenești".

Succesiunea formațiunilor social- 
istorice s-a desfășurat și se desfă
șoară deci in virtutea unor legități 
obiective, dar numai prin acțiunea 
oamenilor, a forțelor purtătoare ale 
progresului social, ale claselor revo
luționare. Evoluția istorică a tuturor popoarelor confirmă caracterul legic, obiectiv al succesiunii formațiunilor sociale. In același timp însă, cerința legității succesiunii formațiunilor sociale nu poate fi concepută ca o schemă rigidă, absolut obligatorie pentru toate popoarele. Sînt cunoscute numeroase situații în care unele popoare și națiuni nu au urmat traseul tuturor acestor formațiuni, trecînd direct de la orinduirea gentilică la cea feudală sau capitalistă sau de la formațiuni precapi- taliste la cea socialistă. Aceasta însă . nu infirmă caracterul legic al succesiunii formațiunilor social-economice, ci ilustrează complexitatea șl particularitățile manifestării acestei legități.în ce privește dialectica mațiunilor sociale in porului nostru, faptele putere — cum sublinia Nicolae Ceaușescu — că ..

, milenii, pe teritoriul patriei noastre 
s-au succedat toate orinduirile cco- 
nomico-sociale cunoscute de ome
nire". Aceasta înscrie organic istoria românilor în realitatea universală clasică a dialecticii formațiunilor sociale, îmbogățind-o cu propriile valori ale civilizației corespunzătoare fiecăreia din aceste trepte ale dezvoltării istorice.

NECESITATEA OBIECTIVA A E- 
DIFICĂRII SOCIALISMULUI. Orinduirea capitalistă, întreaga evoluție a civilizației umane creează în mod legic premisele și condițiile materiale și spirituale ale socialismului. Contradicția fundamentală a modului de producție capitalist — aceea dintre caracterul tot mai social al forțelor și natura privat-capitalistă a relațiilor — nu poate fi soluționată altfel de'cit prin socializarea relațiilor, prin realizarea deci a concordanței dintre caracterul relațiilor cu cel al forțelor de producție, cerință descoperită și formulată de Marx ca bază legică obiectivă a revoluțiilor proletare.Accepțiunea socialismului de teorie revoluționară, științifică și, respectiv, de orînduire social-politică și economică nouă, superioară capitalismului, aparține, după cum se știe, clasicilor teoriei marxiste.

for- istoria po- atestă cu tovarășul 
„timp de

♦ Consultație pentru cercurile 
politico-educative.

Lor le revine și meritul istoric de a fi descifrat din analiza dialecticii modurilor de producție capitalist și precapitalist necesitatea obiectivă și legitimitatea socialismului și comunismului ca orînduire calitativ

despre afirmînd-o alternativă profundelor societatea realmente pentru so- contradic- l ale ca-

superioară în dezvoltarea societății omenești, trăsăturile caracteristice fundamentale ale noii orînduiri, principiile și direcțiile de evoluție ale celor două mari faze ale acesteia — socialismul și comunismul. Practica revoluționară de pină acum a confirmat și îmbogățit în același timp concepția socialistă, ca unica luționarea ții și disfuncționalități pitalismului, pentru progresul rapid și multilateral al țărilor eliberate de sub dominația imperialismului, pentru dezvoltarea generală a omenirii. Prelungirea crizei de sistem a capitalismului, adincirea decalajelor și inechității în lume, inclusiv în societățile capitaliste cele mai avansate din punct .de vedere economic, agravarea stării de instabilitate mondială și creșterea pericolelor la adresa păcii, criza valorilor și umanismului in societatea capitalului, nevoia presantă a unui ideal de existență umanizată de certitudine în perspectiva evoluției vieții sociale și individuale pun în evidență imperativul legic al acelor transformări structurale care conduc spre noua orinduire, socialistă.întreaga evoluție a lumii contemporane arată că trecerea la socialism se realizează în mod treptat 
acolo, atunci și cind sînt întrunite ansamblul condițiilor obiective șl subiective pentru evoluția și construcția socialistă, coexistenta formațiunii socialiste cu cea capitalistă constituind o particularitate a întregii epoci de universalizare a sistemului social-economic sooialist. Caracterul inevitabil și ireversibil 

al mersului istoriei omenirii spre socialism a fost magistral formulat de secretarul general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care arăta că „socialismul repre
zintă singura alternativă pentru în
locuirea societății împărțită în clase 
exploatatoare și exploatate, singura 
cale de progres econoinico-social, de 
realizare a unei lumi mai drepte 
și mai bune pe planeta noastră".Fiindu-lo străină tentația idiliză- rii utopice a socialismului, atît clasicii, cit și practica reală a Instaurării și existenței acestuia Intr-un însemnat număr de state ale lumii de dzi demonstrează 
că noua orînduire are virtuțile su
periorității istorice, că prin trăsăturile. principiile și direcțiile progresului social pe care le deschide este societatea ce corespunde naturii umane fn cel mal deplin Înțeles al cuvîntului. Aceasta insă nu înseamnă, 'firește,' că socialismul își confirmă dintr-o dată, de la o zi la alta și fn întregime, în toate sferele existenței superioritatea absolută față de orinduirea pe care a negat-o și din care s-a dezvoltat în mod nemijlocit. O asemenea viziune a fost și este sursa unor frecvente erori și insatisfacții ale celor care judecă socialismul dintr-o perspectivă îngust-empirică, și nu la dimensiunea spațiului și timpului istoric, care îl concep ca o societate gata inventată, perfectă, darnică, in care abundă belșugul și satisfacțiile. Desigur, concepția științifică revoluționară despre societatea socialistă nu are nimic comun cu asemenea optici vulgarizatoare, idilice și idealiste despre noua orinduire. Socialismul nu se.proclamă, nu se „Instaurează" ca un model generos Constituit aprioric în eșafodajul ideilor. El se construiește, se edifică intr-un complex proces revoluționar, intr-un mare și mobilizator experiment social-isto- ric, cu toate consecințele și implicațiile ce decurg din caracterul conștient al transformărilor radicale pe care le operează revoluția și construcția socialistă fn ansamblul existenței și conștiinței, al vieții materiale și spirituale, și înainte de toate în sfera puterii, a relațiilor economice și dezvoltarea forțelor de producție, în reorganizarea pe baze noi a întregii vieți sociale.

TRASATURILE DEFINITORII ALE 
SOCIETĂȚII SOCIALISTE. Societatea socialistă se distinge in ansamblul evoluției istorice printr-o seamă de trăsături, între care cele mai semnificative sînt următoarele : puterea politică în stat aparține clasei muncitoare și aliaților ei, ca putere a celor ce muncesc, statul devenind pentru prima dată în istorie organizația politică a puterii majorității și, după lichidarea claselor exploatatoare, a întregului popor ; socialismul se întemeiază pe relații economice noi, bazate pe proprietatea socialistă asupra mijloacelor de producție, proprietate ce cunoaște două forme : proprietatea socială — ca proprietate a întregului popor — și, respectiv, proprietatea cooperatistă, de grup ; relațiile sociale socialiste sînt de cooperare și întrajutorare, fiind eliminate antagonismele de clasă ; principiul socialist al repartiției înscrie și înfăptuiește dezideratul : „De la fiecare după capacitate, fiecăruia după cantitatea și calitatea muncii". Pe baza noilor relații economice se dezvoltă relațiile interumane guvernate de principiile eticii și echității socialiste, ale dreptății și noului umanism.Forțele de producție, baza tehnico- materială a socialismului cunosc o permanentă dezvoltare și perfecționare. Socialismul asigură dezvoltarea armonioasă a forțelor de producție în teritoriu, proporționalitateă optimală între diferitele ramuri și domenii ale activității economice, creează condiții pentru aplicarea largă a cuceririlor științei și tehnicii în producția materială șl creația spirituală, asigurînd creșterea mai accen

tuată a venitului național și a nivelului de trai, a calității vieții în general. Structura socială în socialism se întemeiază pe clase și categorii neantagonice in care oamenii muncii dobindesc un triplu statut : de proprietari, producători și beneficiari ai rezultatelor producției. Eli
minarea claselor exploatatoare și an
tagonismelor de clasă constituie 
premisa ridicării la un nivel calita
tiv superior a relațiilor de alianță, 
colaborare și întrajutorare a între
gului popor ; socialismului îl este proprie o nouă suprastructură, în care se Instituie și se perfecționează continuu noua formă de organizară și conducere democratică a societății, o nouă conștiință și ideologie, un ansamblu de noi instituții de cultură, știință, lnvățămînt, o etică șl un nou umanism.Clasa conducătoare In societate este clasa muncitoare în frunte cu partidul ei revoluționar, comunist, Sintetizînd, Programul Partidului Comunist Român subliniază că 
„esențialul pentru socialism este și 
va fi întotdeauna natura puterii po
litice și a relațiilor de producție, tre
cerea puterii de stai in miinile oa
menilor muncii și statornicirea pro
prietății socialiste asupra principale
lor mijloace de producție, eliminarea 
exploatării omului de către om, în
făptuirea principiilor socialiste do 
repartiție".Aceste trăsături esențiale ale socialismului se constituie drept criterii de apreciere ale existenței de fapt a noii orînduiri. intr-o societate dată, dobindesc calitatea și valoarea unor principii sau legități general- valabile pentru analiza dialecticii trecerii la socialism. Firește, ansamblul acestor trăsături, ca și particularitățile fiecăreia în parte, nu .trebuie concepute ca enunțuri sau generalizări in sine, ca un catalog schematic de procese, fenomene, instituții, principii și relații cu un con

ținut și forme invariabile, cl, dimpotrivă, ca existînd numai in și 
printr-o mare varietate și diversitate concret determinate de particularitățile istorice, naționale, economice, politice și culturale specifice fiecărei societăți a lumii contemporane. Realitățile socialismului din țara noastră sînt o clară și edificatoare reflectare a trăsăturilor caracteristice generale ale noii orînduiri, ale unității, dintre general și parțicu-, Iar în transformarea socialistă "șU comunistă a societății românești.

CONSTRUCȚIA SOCIETĂȚII SO
CIALISTE MULTILATERAL DEZ
VOLTATE IN ROMÂNIA — CON
TRIBUȚIE LA ÎMBOGĂȚIREA 
TEORIEI ȘI PRACTICII REVOLU
ȚIONARE CONTEMPORANE. Experiența istorică a revoluției și construcției socialiste din țara noastră se constituie drept o contribuție originală la teoria și practica revoluționară.contemporană. la înfăptuirea legităților istorice ale trecerii omenirii la noua orinduire comunistă, la definirea conținutului, trăsăturilor, principiilor și direcțiilor progresului social-istoric in condițiile socialismului. Ea a confirmat pe deplin principiile și legitățile generale ale socialismului științific și cerința aplicării lor creatoare, necesitatea obiectivă a elaborării și realizării de către fiecare partid comunist, revoluționar a unei strategii corespunzătoare condițiilor și particularităților concrete in care se înfăptuiesc revoluția și construcția socialistă, bazată pe studierea și cunoașterea aprofundată a realităților naționale și mondiale', a dinamicii evoluției lumii contemporane.Edificarea societății socialiste în țara noastră, și îndeosebi etapa deschisă de Congresul al IX-lea al partidului, dezvăluie in toată profunzimea lor complexitatea și caracteristicile acestei opere in care pro- cesualitatea fenomenelor dezvoltării, caracterul cuprinzător, conștient și revoluționar, intr-un cuvint. creativitatea devin esențiale pentru înțelegerea noilor dimensiuni ale socialismului ca prima fază a societății comuniste.In concepția secretarului general al partidului nostru. tovarășul Nicolae Ceaușescu. construirea noii societăți socialiste constituie un 
vast proces revoluționar înnoitor și 
continuu. în ansamblul acestuia se disting etapele perioadei de trecere de la capitalism la socialism, în care au fost instituite și generalizate noile relații de producție socialiste, au fost înlăturate clasele exploatatoare. a fost revoluționată suprastructura, au început crearea și dezvoltarea bazei tehnico-materiale a noii societăți, s-a creat baza socialistă unitară a economiei naționale. Perioada de consolidare, cuprinsă în cincinalul 1966—1970, ale cărui Directive au fost adoptate de istoricul Congres al IX-lea. se distinge prin situarea. întregii opere constructive pe propriile baze economice, de clasă. politice și spirituale ale socialismului. Aceasta a făcut posibilă și necesară abordarea într-un mod nou. realmente creator, a problemelor revoluției și construcției noastre socialiste. cu atît mai mult cu cît dincolo de prima etapă a edificării noii orînduiri. teoria și practica revoluționară erau principial deschise unei experiențe inedite. Sub înrîurirea decisivă a gîndirii si activității tovarășului Nicolae Ceaușescu s-a trecut la elaborarea și cristalizarea treptată a unei originale doctrine românești asupra revoluției și construcției socialiste în noua etapă. în centrul ei se situează teoria și practica făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării României spre comunism. Această nouă etapă strategică se Impunea deoarece construirea bazelor economice ale noii societăți din prima etapă nu a însemnat implicit soluționarea tuturor problemelor econo-

mico-sociale și spirituale pe care le implică afirmarea plenară a principiilor socialismului, în concepția secretarului general al partidului, conținutul strategiei făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate — ca etapă superioară a edificării noii orînduiri — constă in construirea unei economii avansate, înzestrate cu o industrie modernă șl o agricultură intensivă de înalt randament, desfășurarea pe un front larg a activității științifice, a instrucției publice și a eforturilor, pentru ridicarea nivelului cultural al maselor ; creșterea continuă a' bunăstării materiale și spirituale a oamenilor muncii de la orașe și sate ; înfăptuirea repartiției bunurilor pro- dlise de societate în spiritul dreptății și echității socialiste, perfecționarea relațiilor de producție, a organizării societății ; realizarea cadrului organizatoric care să permită participarea largă a maselor populare, a fiecărui cetățean la viața publică. la rezolvarea treburilor obștești, lărgirea libertăților publice, dezvoltarea democrației socialiste. 
„Toata acestea nu ar da o imagine 
completă asupra socialismului multi
lateral dezvoltat — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu — dacă nu 
am avea în vedere și edificarea 
omului nou, a conștiinței revoluțio
nare, a personalității omului socie
tății noastre".într-o asemenea concepție, multilateralitatea dezvoltării societății socialiste asigură armonizarea, echilibrul, optimizarea, proporționalitatea, selecția priorităților după criteriul eficienței superioare a muncii și activității constructive. Interacțiunea și intercondiționarea tuturor domeniilor construcției noii societăți, desfășurarea acestei opere revoluționare pe un front total. Multilateralitatea operează teoretic și practic împotriva oricărei unilateralizări. îngustări 6au hipertrofieri în procesul dezvol-tării.în experiența tării noastre multilateralitatea dezvoltării s-a confirmat ca strategia deplinei valorificări a resurselor și potențialului național de creație materială și spirituală, de mobilizare a efortului propriu în direcția progresului general și al contribuției — de pe aceste baze — la diviziunea internațională a muncii. Congresul al XIII-lea al partidului marchează o tiouă și importantă treaptă in realizarea prevederilor Programului de făurire a’ societății socialiste multilateral dezvoltate. înfăptuirea Directivelor șale, ale cincinalului 1986—1990, va apropia societatea românească de: pragurile superioare ale edificării socialismului, cînd începe pe un front tot mai larg trecerea Ia înfăptuirea principiilor. comunismului. Bilanțul însufle- țitor al celor două decenii: care au trecut de. la. Congresul al IX-lea oferă cea mai edificatoare dovadă călfăurirea societății socialiste 'multilateral dezvoltate, și înaintarea României spre comunism corespund cerințelor legității progresului social- istoric contemporan, confirmă superioritatea istorică a noii orînduiri.

ANTICOMUNISMUL — „TEORIE 
SI PRACTICA" A CELOR MAI 
OSTILE FORȚE ALE PROGRE
SULUI SOCIAL. Experiența revoluției și construcției din țara, noastră și a celei mondiale se desfășoară pe terenul confruntărilor teoretice și practice, al luptei și contradicțiilor dintre capitalism și socialism, dintre clasele și forțele dominante și. dominate, dintre’exploatați și; exploatatori.. De altfel, orice orinduire nou apărută a concentrat aprige și îndelungate bătălii și adversități între forțele .revoluționare și cele ale reacțiunii. Așa și socialismul — atît ca teorie, cît și ca existență socială determinată — a antrenat de la apariție toate formele și mijloacele de luptă ideologică, politică, economică, diplomatică, militară etc. în ciuda adversităților declanșate, socialismul nu numai că a rezistat, dar s-a și dezvoltat, consolidat, extins, confirmîndu-și viabilitatea istorică. Apariția și consolidarea socialismului ca sistem sociaL a schimbat poziția și formele luptei forțelor reacționare împotriva noii orînduiri, generind în anii din urmă o avalanșă de concepții și teorii antisocialiste, anticomuniste. O parte a acestora tind să. se plaseze, cu rafinament și subtilitate, uneori, pe terenul „comparațiilor" între cele două sisteme, mai ales ale domeniului economic. Orice analiză a proceselor și fenomenelor sociale, oricit de „obiectivă" sau „fotografică", de empirică sau gene- (alizantă, poate conduce la concluzii eronate dacă datele, faptele, indicatorii, situațiile concrete etc. sint rupte, izolate din contextul social dat și tratate in sine, neistoric. Ca urmare, socialismul dintr-o țară sau alta poate să nu fi atins în timpul istoric și in condițiile in care s-a dezvoltat performanțe ale unor domenii realizate in țări capitaliste avansate din punct de vedere economic. Aceasta însă nu înseamnă că dezvoltarea socialismului este fără perspectivă. Tot așa, greutăți, lipsuri,. greșeli, contradicții inerente dezvoltării noii societăți sînt exagerate, extrapolate ca fenomene ale carenței „de sistem", de unde concluzia facilă a „crizei socialismului" în general. Desigur, în epoca noastră, lumea traversează noua fază a crizei capitalismului mondial. Interdependențele, raporturile de cooperare, schimbul mondial de valori, participarea la diviziunea internațională a muncii în lumea de azi fac ca efectele marilor procese și fenomene mondiale — și mai mult ca orice, criza economică, de materii prime, energie, a pieței, precum și criza păcii — să se resimtă mai mult sau mai puțin intens la nivelul fiecărei societăți. Originea acestora nu se găsește însă — după cum se știe — în sistemul socialist, ci, dimpotrivă, în cel capitalist, chiar dacă efectele și consecințele lor nu au putut ocoli, într-o măsură mai mare sau mai mică, nici țările socialiste. Faptul deci că edificarea noii orinduiri comportă pe întreg parcursul acestui proces revoluționar o Intensă confruntare cu capitalismul Împuns ca activitatea teoretică, ideologică și educativă a partidului comunist Bă se afirme tot mai puternic ca o cerință și necesitate obiectivă, ca o trăsătură esențială a vieții spirituale a societății socialiste.

Con!. dr. Andrei SIDA
Universitatea din Cluj-Napoca

In întreaga tară, prin strădanii concertate, ființează azi mii de coruri de copii pentru care interpretarea constituie un act plin de gingășie,. candoare, pe de o parte, sau de nostalgie, suavitate, delicatețe, pe de altă parte, sugerînd liniștea, pacea, dragostea de natură, patriotismul mobilizator. Marii compozitori (de la clasicii universali la condeiele contemporane) au scris cîn- tece-, care au intrat în repertoriul corurilor de copii, fiind apreciate de foarte tinerii interpreți pentru sinceritatea lor, copiii regăsindu-se, trăindu-și în muzică aspirațiile, visele...Parcă nici nu ne puteam închipui că s-au scurs patru decenii de la înființarea minunatului Cor de copii Radio, astăzi fascinanta formație devenită etalon național al genului. Istoria înscrie contribuțiile dirijorilor I. Vanica șl Elena Vicică, care au precedat-o pe Eugenia Văcărescu-Necula în strădaniile închinate artei, frumosului, etalate cu glasurile de copii. Ansamblul s-a evidențiat ca un perfect instrument de muzică, grupele mici și mari ale lui dis- tingindu-se, sub bagheta valoroasei muziciene Eugenia Văcărescu-Necula, in repertoriile românești și universala prin frazarea neîndoielnic artistică, sprijinită pe elemente dinamice și agogice pline de rafinament, nu de puține ori interpreții, fiind ■ numiți, pe drept cuvint, „maeștri cintăreți". Pe scena finalei -Festivalului național „Cîntarea României", parcă deschizînd participările corurilor noastre academice, Corul de copii Radio, conținînd voci ce șe, desfășoară într-un stil prin excelență concertistic, și-a concentrat eforturile in sprijinul doinelor tinguitoare și al jocurilor noastre înfocate sau al inspiratelor ecouri de călind, cununate cu rostiri evocatoare și mobilizatoare, plăsmuite de compozitorii D. Popovici, L. Comes, Alex. Pașcanu, S. Toduță, Doina Roțaru- Nemțeanu și D. Voiculescu. Făcind corp comun cu ansamblul, colaboratoarea deosebit de inspiratei dirijoa- re, pianista Martha Joja, a sporit frumusețea exemplarei realizări cu date ce aparțin propriei personalități.Este semnificativ că, în intenția de’ a pregăti schimbul de miine al coralelor noastre, laboratorul de interpretare de Ia Radio se găsește permanent sub imboldul, de asemenea exemplar, al realizărilor interpretative aparținînd Corului Radio, aflat sub conducerea laboriosului și deosebit de activului dirijor A. Gri- goraș. Finala recentei ediții a festivalului a așezat, în fruntea tuturor colectivelor noastre corale academice,: Corala Radio, care a prezentat un program dificil, cu lucrări aparținînd diferitelor generații de compozitori elaborate în diverse stiluri. Realizarea plină de forță a partiturii 
Galaxia memoriei de D. Popovici, constituindu-se într-un veritabil concert coral (cu o participare solistică demnă de toată atenția : soprana Ruxandra Vodă) s-a alăturat caldului patriotism așezat in tipare ma- drigalești, pline de eficiență corală, din Vară cît veacul de L. Comes, precum și spiritualei miniaturi Marea

Calitatea învățămîntului
(Urmare din. pag. I)meditat și la ponderea actuală a disciplinelor fundamentale în clanurile de ' îhvățămînt. O prea mare Încărcare in ore la unele în detrimentul altora, ocuparea preferențială a timpului pentru studiu individual nu incurajează instruirea uniformă, obosește și îngustează orizonturile gîndirii. Ar fi dăunător dacă, prețuind la cota cuvenită acel grup de obiecte ce concură la consolidarea spiritului științific, am neglija disciplinele sociale, tot ceea ce tine de specificul național, limba si literatura. istoria și geografia patriei.. tn discursul rostit cu prilejul alegerii sale ca membru titular și președinte de onoare al Academiei Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu preciza : „Trebuie 
să acordăm atenția necesară si știin
țelor sociale — și aș menționa, în 
primul rînd, istoriei, filozofiei mate- 
rialist-dialectice și istorice, literatu
rii și limbii române, cu atit mai mult 
cu cit începuturile acestui înalt fo
rum au fost legate de apărarea și 
dezvoltarea limbii române. O națiu
ne, un popor nu pot exista fără- o is
torie, fără o cultură și o limbă pro
prie 1 Aceasta constituie chezășia și 
forța fiecărui popor — și, așa cum 
am menționat, poporul nostru Însuși 
a creat, de-a lungul mileniilor, 
limba, cultura românească". Mîn- dria de a te ști fiu al acestui neam înzestrat, demnitatea națională, dragostea fierbinte fată de patrie se clădesc prin cunoașterea limbii și literaturii, prin trăirea evenimentelor. faptelor de vitejie și glorie ale înaintașilor. Fiecare lecție de istorie trebuie transformată intr-o tribună a educației patriotice, după cum geografia oferă cadrul pentru apropierea frumuseților de neegalat ale patriei, al prețuirii civilizației românești.Am insistat voit asupra rolului științelor naturii și sociale tn determinarea profilului Intelectual și moral al noii generații. în temeiul imperativului că școala generală ga
rantează accesibilitatea Ia cultură, 
devenită în socialism bun al întregu
lui popor. Această opțiune derivă din însuși procesul integrării invă- tămîntului cu cercetarea. Nu voi omite observația că spiritul științific se formează fntr-o școală exigentă, care nu admite compromisuri — cit mai uniformă sub aspectul calității — pe intreg cuprinsul tării. 

de D. Capoianu, expresivei și esențial. polifonicei rostiri din Pămîntul de C. Iliescu,, mobilizatoarelor declarații Noi, tineretul marilor răspunderi de S. Vulcu și Un partid avem și-o țară de R. Paladi, fremătătoarei Sîrbe în cîmpie de C. Romaș- canu și originalelor Descintece de Mi Moldovan.Așcultind pe aceeași scenă a finalei Corul Filarmonicii Cluj- Napoca, dirijat de FI. MihăesCu, impresionat de frumusețea realizării, mi-am amintit istoricele recorduri ale coralelor ardelene conduse, cu zeci de ani în urmă, de I. Mureșianu și G. Dima, efecte . ale celebrului for conducător „Astra", societate devenită steag al luptei naționale și sociale, sub faldurile căruia s-au înscris sute de formații corale cul- tivînd cintecul nostru reprezentativ, „înainte de a cultiva clasicismul medieval al Occidentului, trebuie să fii român întreg cu doina aleanului și hora veseliei" — atrăgeau atenția înaintașii, cu peste o sută de ani în urmă, și recunosc că, de data aceasta, 
realizările clujenilor au impresionat prin ținuta lor expres națională. 
Arhaisme de S. Toduță — fermecătoare invocație, Vară cît veacul de L. Comes, cintînd în diferite ambianțe armonice „glorioasa sudoare a patriei", Horea de T. Jarda — imni- ficînd eroismul, Vara de V. Timaru, născută din lirica coșbuciană, Țara de A. Pop — descriind mioritic patria, Trebuiau să poarte un numo de D. Voiculescu, ce conducea melosul spre declarația lirică plină de căldură, și Pax ades de C. Rîpă — leagăn pentru așezarea în pace, in glorie eternă, toate aceste momente concertistice, prezentate în condiții de excepție, ne-au întărit convingerea că ansamblul clujean se menține printre colectivele de elită ale genului.Ca și clujenii, timișorenii, conduși de D. Nicoară, arădenii îndrumați de D. Șerban și bucureștenii dirijați de V. Pântea, beneficiind de experiențe diferite în genul coral academic, au demonstrat intenția de a continua, în chip nou, tradițiile existente, care s-au nurriit. în Banat (referindu-ne la cele mai vechi). Corul Iui T. Sepețianu (1857) și cel lugojean al lui I. Vidu, iar in Capitală „Carmen“-ul lui D. G. Ki- riac, ai cărui rol de luminare culturală specialiștii îl asemuiesc cu cel al Școlii Ardelene. Corul Filarmonicii „Banatul" se manifestă cu multă siguranță, într-o arie repertorială vastă, fiind capabil de adevărate recorduri în materie, arădenii ii urmează, cu resurse mai modeste, avînd experiența repertoriului nou foarte bine asimilată, iar filarmo- niștii bucureșteni, care au colaborat în stagiunea recent încheiată cu cițiva oaspeți, își continuă linia lor de ansamblu cultivat, profesionist. Detașînd, dintre realizările acestor colective, pe cele care au impresionat puternic, menționăm interpretarea lucrărilor Țara de R. Georgescu, Două madrigale de S. To- duță, Noapte de mai de A)ex. Pașcanu, Balada ds L. Comes, Ce

Legătura cu practica, cu producția de bunuri materiale, absolut necesară, va fi mult mai facilă dacă in școala de 10 ani vom trata corespunzător științele naturii și sociale. De altfel, această obligație a fost subliniată de secretarul general al partidului: „Sint multe — și apar con
tinuu, noi discipline științifice. Dar 
trebuie să ue preocupăm permanent 
ca științele de bază — matematica, 
fizica, chimia, biologia — să se men
țină la un nivel cit mai înalt, să se 
dezvolte continuu. In măsura in care 
vom ști să facem ca tineretul patriei 
noastre să-și însușească și să dez
volte aceste discipline, vom putea să 
stăpinim bine și toate celelalte dis
cipline tehnice și, astfel, vom putea 
ocupa un Ioc important in dezvol
tarea științei românești și univer
sale".tn sfîrșit, ameliorări se impun și pe teritoriul, celei de a treia componente a integrării invătămintului. Importantă este tratarea unitară a instrucției, investigației științifice și producției, la nivel calitativ sporit. Toate aceste pirghii formative imprimă educației tineretului un spirit nou, in conformitate cu idealurile de progres ale poporului român. Obligativitatea cercetării științifice în școală, alături de munca fizică, a devenit principiu călăuzitor in întregul sistem de instrucție și educație, constituind un potențial valoros al creativității. Institutele de învăță- mint superior ale tării, beneficiare ale acumulărilor din școala generală, operînd o selecție obiectivă și exigentă a elementelor capabile, dispun de toate condițiile spre a da patriei specialiști de înaltă calificare Si promova creația originală la cotele impuse de noua revoluție în știință si tehnologie.In pragul noului an de Invătămînt. cadrele didactice, tineretul studios, trăiesc puternica chemare a partidului și statului, a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. de a focaliza toate energiile, spre a imprima modelului integrării calitate și substanță, de a ridica întregul proces instruc- tiv-educativ la înălțimile trasate de Congresul al XIII-lea al P.C.R. învățătorii din Întregul sistem educativ se simt mobilizați în opera de edificare a patriei socialiste si răspund cu entuziasm nobilei misiuni de îmbogățire continuă a spiritualității românești.

te legeni, codrule de D. Popovici, 
Rodul bun de Felicia Donceanu și 
IJe-oi adormi de Gh. Dumitrescu. Așa cum dintre realizările craiove- nilor. ieșenilor și tirgmureșenilor merită menționate interpretările legate de partiturile De urări și 
datini de V. Grefiens, Horea de D. Buciu, Madrigal de Z. Aladar și 
Tandrețe de Alex. Pașcanu. Dar să nu uităm că am admirat, pe scena finalei. evoluția „Madrigalului" condus de Marin Constantin, colectiv de interpreți care a creat o adevărată linie de activitate pentru corurile de cameră românești și chiar străine ! în mai multe rinduri, fiind desemnat să apreciez această prezență, la edițiile anterioare ca și acum, am lost profund impresionat de originalitatea și măiestria cu care Marin Constantin știe să sondeze terenul originalității, oferind modele colegilor. Cătră Const. Brîn- 
coveanu de Filothei Sin Agăi Jipei, 
Omagiu lui A. Pann de Gh. Baza- van, Ani de soare de Marin Constantin, Oglindire de Irina Odă- gescu-Țuțuianu și 

Offertorium de N. Bretan, lucrările care au alcătuit repertoriul „Madrigalului", au reunit toate posibilitățile de expresie vechi și noi intr-un mănunchi semantic al gîndurilor esențiale, interpreții uneori determinîndu-ne să le urmărim _ evoluția cu respirația tăiata, admirîndu-le cotele de măiestrie pe care le-au atins.Tot oarecum independent de ceilalți candidați, coriștii Ansamblului „Doina" al armatei, îndrumați cu competență de Gh. Popescu, poartă. Ia fel, pe umerii lor gloria cîntăre- ților specialiști in cele mai fine interpretări, de data aceasta intr-un repertoriu specific. Știm că ei au împlinit cele șapte ediții ale Festivalului cintecului ostășesc, organizate pină în prezent, de asemenea, își aduc' contribuția plină de valoare într-o serie intreagă de spectacole de o deosebită importanță, făcindu- ne să le admirăm finețea și gustul ce le caracterizează stilul interpretativ, forța și calitatea.După ultimile acorduri ale finalei celei de-a V-a ediții a Festivalului național „Cîntarea României *, am solicitat păreri altor doi membri ai juriului, maeștrii L. Comes și Șt. Olariu, și este semnificativ că ambii foloseau, ca aprecieri, „frumusețea frazării", „inspirația repertoriului", „împliniri demne de toată atenția". Desigur, din nou, gindul mi-a poposit pe calea amintirii, dorind, in încheierea succintei analize intenționate, să subliniez valoarea conținută de întreaga activitate ce se desfășoară, nu fără dificultăți și greutăți. în domeniul cântecului nostru coral. Cu mai bine de o sută ds ani în urmă, celebra corală muncitorească reșițeană. aflată sub conducerea învățătorului I. Si'bnu, avea ca „principiu al cîntării și al muzicii armonia ; armonia și principiul fericirii și al puterii societății omenești și al popoarelor întregi"; Fără îndoială că toate strădaniile noastre de astăzi se constituie într-o încununare a tradiționalelor și nobilelor aspirații 1
Anton DOGARU

11.30 Telex
11,35 Lumea copiilor ® Telefiimoteca 

de ghiozdan (color). „Prietenii 
văilor verzi". Producție a studiou
rilor de televiziune cehoslovace. 
Premieră pe tară

12.40 Din cununa cintecului românesc 
— muzică, populară (color)

13,00 Album duminical fpartial color) 
O Tară de soare — muzică ușoa
ră • Muzeul frumosului. Însem
nări la noul Muzeu al sticlei șl 
al ceramicii © Selecțiuni din Con
cursul de interpretare și creație 
de muzică ușoară românească — 
Mamaia '85 S La zi în 600 de se
cunde • Telesport 0 Din istoria 
filmului mut © Meridianele cin
tecului

14.30 Priveliști bulgare (color)
15,00 închiderea programului
10,00 Telejurnal
19.20 Forumul consiliilor populare (co

lor). Așa Înfloresc orașele, așa 
Înflorește tara ! — reportaj

10.40 Cîntarea României (color). De pe 
marea scenă a tării pe micul 
ecran. Emisiune realizată în cola
borare cu Consiliul Culturii șl 
Educației Socialiste șl cu Comite
tul de cultură și educație socia
listă al județului Botoșani

20.20 Film artistic (color). „Cina intre 
prieteni". Premieră TV. Producția 
a studiourilor bulgare. Cu ; Ivan 
Kondov, Violeta Doneva, Veselia 
Vilkov, Mariana Kavîrdhiaeva, 
Svetoșlav Peev, Peter Petrov, 
Nikolai Kalcev, Ivan Grigorov, 
Boris Velkov. Regia : lakim Iaki- 
mov

21.25 Farmecul muzicii (color)
21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

LUNI, S SEPTEMBRIE

20,00 Telejurnal
20,15 Forumul consiliilor populare. 

Dezvoltarea tn profil teritorial
20.25 Tezaur folcloric (color)
20.40 Bulgaria '85 (color). Documentar
20,55 Roman-foileton (color). „Citade

la". Premieră pe tară. Coproduc
ție Internațională. Ecranizare a 
romanului cu același nume al 
scriitorului A. J. Cronin. In dis
tribuție ) Ben Cross, Gareth Tho
mas, Clare Higgins, Michael 
Cochrane. Cynthia Clenvllle. Re
gia : Peter Jeffries. Episodul 3

21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaDoresc să vă transmit profunde mulțumiri pentru felicitările cele mai călduroase și salutările. tovărășești, pentru inalta apreciere la adresa succeselor obținute de poporul nostru în construcția socialistă, precum și pentru urările de mari succese adresate poporului nostru in opera de reuni- ficare a patriei, pe care cu amabilitate ni le-ați transmis cu ocazia celei de-a 40-a aniversări a eliberării patriei noastre de sub dominația colonialistă a imperialismului japonez.Sint Încredințat că relațiile traditionale de prietenie și colaborare dintre partidele, popoarele și țările noastre se vor extinde și dezvolta continuu, în toate domeniile.
KIM IR SEN

Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Coreea, 

Președintele
Republicii Populare Democrate Coreene

Consfătuirile anuale ale cadrelor 
didacticeIn zilele de 6 și 7 septembrie, în întreaga țară au avut loc consfătuiri anuale ale cadrelor didactice din invățămintul preșcolar, primar, gimnazial și de maiștri.întregul personal didactic a exprimat angajamentul ferm al slujitorilor școlii de a înfăptui sarcinile ce le revin > din documentele celui de-al XIII-lea Congres al partidului, din cuvîntările . tovarășului Nicolae Ceaușescu.Analiza activității desfășurate în vederea pregătirii multilaterale și educării patriotice, revoluționare a preșcolarilor și elevilor a pus in evidență sarcinile deosebite care revin in viitorul an școlar învățămîn-

tului, fiind stabilite o serie de măsuri pentru integrarea organică in procesul instructiv-educativ a tezelor, orientărilor și ideilor cuprinse în opera secretarului general al partidului, menite să sporească valoarea formativă a școlii de toate gradele. Reprezentînd una dintre cele mai importante acțiuni meto- dico-științifice și de lucru a cadrelor didactice, cu care invățămintul începe realizarea sarcinilor ce-i revin in cincinalul 1986—1990, consfătuirile se înscriu ca un moment de însemnătate deosebită în pregătirea tinerelor generații pentru muncă și pentru viată. (Agerpres)

MAREA ȘARBAȚOARE
A POPORULUI BULGAR PRIETEN

Tovarășului TODOR JIVKOV
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria

Tovarășului GRIȘA FILIPOV
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria SOFIA

Epopeea hidrocentralelor
(Urmare din pag. I)smulși apelor încă 30 MW, la care se vor adăuga 10 MW obținuți din alte trei căderi. Tragem linie și adunăm : 300 MW ! Prima punere în funcțiune — anul 1988 !întregul masiv, atît de singuratic și de nepătruns parcă, pînă acum cițiva ani, dominind depresiunea Caransebeșului, a devenit un vast șantier. Privit de departe, pare tot așa de liniștit și retras, aproape ursuz, cum a fost el de milenii și milenii. Apropi- indu-te de el. descoperi însă forfota intensă a muncii — autobasculantele es- caladînd pe șosele în serpentine săpate îndrăzneț pe coaste altădată inaccesibile, excavatoarele mușcind roca, eliberînd locul pentru alte drumuri, ureînd spre piscuri, trecînd peste piscuri ; în poiene interioare, luminate pieziș de soare, grupuri de baraca- mente, colonii ale constructorilor ordonat întocmite intr-o geometrie bine chibzuită. in care-și află locul și grădinițele cu garoafe, și ghivecele cu mușcate la ferestre.Mașina oprește pe un platou ingust. Avem încă în vedere, întorcind spatele munților, depresiunea colinară a Caransebeșului, în depărtare, orașul cu același nume parcă șcuțu- rindu-se ca o ființă uriașă -le ușoara ceață a dimineții, conturat tot mai distinct pe măsură ce se ridică soarele, în liniile unei arhitectonici moderne, pastelate. Coborîm, pentru o clipă. Inginerul Ștefan Pop bate cu călciiul în solul tare :— Sub noi — spune el— va fi galeria lungă de doi kilometri pe care scapă apa de la turbinele viitoarei centrale Turnu Rueni. Se lucrează la galerie și la canalul de pină la lacul de liniștire.în jur — calm de munte, pe care freamătul abia șoptit' al pădurii 'îl face și mai prezent. Ne vine greu să ne închipuim că aici se desfășoară o activitate intensă. Unde ? Cum ? Nu formulăm întrebări, dar...— Se lucrează exact sub noi, fără contenire, fără dinamită, numai cu foreza— dă răspuns întrebării noastre nerostite inginerul. Structura adincului e for-lată din marnă, o rocă Iernată — iertați-mi expresia. Te uiți la ea, zici că e stîncă, dar in contact cu aerul se transformă în altceva, un noroi. De aici, necazuri peste necazuri. Rocă leșinată, am zis 1— Probabil că trebuia „luată" repede — îndrăznim — să nu-i dați timp la întilnirea cu aerul.Inginerul zîmbește cam nedefinit, socotim noi. Ironie ? Sigur, politețe !— Galeria are șapte metri în diametru, ne explică mai departe gazda noastră. Foreza mușcă doar patru metri. Au socotit constructorii, s-au sfătuit. Nu se potriveau lucrurile cu dorința lor de a merge „intr-o bucată", cum ziceau, ei, oamenii mereu in conflict cu timpul. Știți, oul lui Columb a fost o problemă grea, dar a devenit atit de simplă cînd a țișnit ideea. Și aici la fel. A cui a fost ideea ? Nu are importantă. Important este că in față, sus, o foreZă taie 4 metri și, în spatele ei, jos, altă foreză taie ceilalți 3 metri. Adunat — 7 metri.

— E simplu, problemă de aritmetică.— O fi ! Ca la oul lui Columb ! Dar ce au realizat ei este ca și o invenție. Performanța : să atingi, într-o situație extrem de complicată, esențialul, simplul, care înseamnă eficiență și iar eficiență. Marea greutate ! Oameni de aur ! 4 000 de oameni care reașează munții și apele !Parcă ne cunoșteam de cînd lumea. Cu toate că nu ne mai intilnisem. Și totuși, poate ne-am întîl- nit pe Valea Frumoasei, la Petrești, lingă Sebeș, sau la Șugag, la uzina subterană. Sau poate la Lotru, sau la Bicaz, sau la Argeș. Cu siguranță am trecut unii pe lingă alții, la Bicaz, la șantierul barajului, acolo unde lucrau tinerii brigadieri.— Pe Bistrița mai coborau încă plutele, înainte de a închide barajul — iși amintește minerul Dumitru Cucu, șef de brigadă. Ați apucat să le vedeți, dacă ziceți că ați fost atunci acolo.— Poate chiar le-am urmărit împreună ultimul drum.— Poate ! Era multă lume și noi eram foarte tineri. Pe mine nu m-ar fi primit la1 șantier ca viitor miner dacă s-ar fi știut că număram doar 17 ani ca virstă. M-a susținut însă un văr mai mare ca mine, prin tăcerea lui, ști- indu-mă el puternic ca un ins de peste douăzeci _ de ani și neclintit în hotărîrea de a deveni miner. Păi, eu, asta și numai asta am vrut — să fiu la greu, să sparg munții. Așa am crescut noi, generația constructorilor de baraje și centrale hidroenergetice.— Așa au crescut toți tinerii care au azi păr cărunt, ca noi. Așa-i creștem și pe tinerii de acum.— Așa vrem să-i creștem, vezi bine, dar lor le e mai ușor. Și-i bine așa, că doar de aceea ne-am străduit noi. Ei intră în munte cu foreza, cu Robinul și se duc pe direcția laserului fix la întilnirea cu cei- care vin, tot prin munte, din cealaltă parte. Cam greu înțeleg ăi insă că a fost și altfel și că, atunci cînd e nevoie, cîteodată, trebuie să apuci și tirnăcopul. Că, pină la laser, se mai ivesc și nevoi de acestea. Mă bucur că ați pășit pe unde am pășit și eu. Mindră-i Bistrița cu centralele ei. Mîndru va fi și Timișul cu centralele lui, care-i vor dărui țării puteri de încă 300 MW.Cu maistrul electrician Nicolae Vizitiu nu se poate să nu ne fi întîlnit, măcar o clipă, în galeria de fugă de la hidrocentrala Argeșului, prin 1964—’65, sau poate la uzina Lotrului prin 1980—’81. Altfel nu se explică cum de s-a închegat discuția noastră ca și cum de-abia de ieri nu ne văzusem.— Păi, vă amintiți cum era la Argeș, cum ne simțeam stăpini pe știința noastră strînsă prin truda de început, la Bicaz — 6pune maistrul.— A fost o școală Bi- cazul.— O școală, e drept! Dar Argeșul ? Ce școală a. fost și el... Luminează o epocă, sub semnul lui au prins aripi conștiințele. Ce frumusețe și ce eleganță a construcției ! Era. a doua mare lucrare a antreprizei noastre generale de construcții hi

droenergetice, după Bicaz, o probă a capacității noastre constructive. Au venit apoi construcțiile de hidrocentrale de pe Argeș, o salbă întreagă, cu toate turbinele de construcție românească. S-au aprins după aceea luminile construcției la Porțile de Fier I, ale amenajărilor hidroenergetice de la Lotru, unde am semnat și eu, cii munca mea.— Iar acum aici, la Poiana Mărului TurnuRueni — Bistra...— Sigur, aici. Dar acestea de acum, centralele, ca și celelalte de la Sebeș, de la Lotru sau de la Olt, și atîtea altele sint echipate în întregime de industria noastră. Lucrul acesta spune foarte mult. Nu știu dacă ,v-ați gindit, dar, vedeți, eu stau și mă uit, de pildă, la șantierul nostru, la barajele pe care le ridicăm, la uzinele pe care le zidim în pintecul munților și le spun oamenilor cu care muncesc : „Măi, fraților, aici, lingă umărul nostru e prezentă toată țara — la o hidrocentrală lucrează, practic, întregul potențial industrial al României — de la siderurgie,, construcții de mașini pînă la electronică".— Maistrul are dreptate— intervine în discuție și inginerul Ștefan Pop. Mai mult, aș preciza eu, in construcțiile hidroenergetice bătălia se duce, ca și in atitea alte domenii, pe terenul independenței de concepție tehnică și științifică. Noi am cucerit această independență prin propriile forțe, prin inteligență tehnică și științifică românească solicitată acum, datorită prestigiului ei și peste hotare, în foarte multe colțuri ale lumii. Pentru hidroenergetică, epoca a- cestor ultimi 20 de ani— Epoca Nicolae Ceaușescu— înseamnă consacrare temeinică și definitivă.Discuția noastră este întreruptă de un nou venit, un tînăr constructor. Ochii ii strălucesc.— Pierdeți televizorul, tovarășe director — îi spune inginerului Pop, fără altă introducere, noul venit.— Cit ? întreabă scurt directorul.— 320 de metri ! Record național !Noul venit, inginerul Viorel Vasnea, șeful brigăzii mecanice de la aducțiu- nea Slatina, parcă nu-și află locul. E tot numai un zbucium, fața îi strălucește, fără exagerare, ca oglinda unui reflector.— Și sîntem doar la mijlocul lunii, precizează el.— Să mergem la fața locului.Și ne ducem „la fața locului". La gura tunelului urcăm pe o locomotivă diesel despre care aflăm că are 180 CP — mașină unică in România, făurită de constructori în atelierele mecanice centrale din Hațeg ale antreprizei. înlocuind un utilaj din import care avea doar 110 CP. Tot ei, în frunte cu inginerul Radu Topei, au construit și o platformă mobilă de transportat steril, iar instalației speciale de forat tunele la secție plană — Robinul, cum i se spune — inginerul Viorel Vasnea i-a proiectat „coada", un complex mecanic destul de sofisticat, care ar fi trebuit plătit cu bani grei Ia import.— Oamenii -aceștia — a- firmă, cu admirație nedisi

mulată, inginerul Ștefan Pop, in timp ce ne afundăm tot mai mult în inima muntelui, kilometru cu kilometru — sint aur curat. Dacă ar fi nevoie, aproape din nimic ți-ar face o uzină electronică. Minți sprintene, iscoditoare, pasionate ! De data asta, cu siguranță, ne iau televizorul color de la grup ! Li l-am promis, dacă ajung să sape in munte 360 metri într-o lună. Au realizat deja 320 de metri.Da, a fost o promisiune făcută cînd ajunseseră să sape 100 de metri. O promisiune scăpată în joacă, în glumă. Dar brigada de la Slatina a luat-o în serios și în luna următoare a înaintat cu 270 de metri; iat-o acum ajunsă la 320 de metri. Și sîntem doar in 15 ale lunii 1înaintăm mai departe. Tunelul de 5,5 metri în diametru se boltește frumos betonat și fasonat. Nici o prelingere de apă. Din spate ne însoțește, ca o lamă fină de foc, lumina laser — ghidajul dirfecției de înaintare a instalației de forat pe care o deslușim în depărtare. în geografia adincului de piatră punctele cardinale par să aibă alte repere. Laserul ne amintește insă, nouă, profanilor, că pămintul este rotund și sub pămint. Ajungem la instalație. E oră de revizie. Tăcere a- dincă. Scutul metalic cu cuțite rotative a fost retras cu un metru din fața peretelui de granit. Ne strecurăm pînă la el trecînd pe lingă pupitrul de comandă electronică a ma- șinii-uzină, de unde ne salută, zimbind, inginerul Cornel Tarța, unul din cei 23 de oameni ai schimbului. în interiorul acesta mecanic, luminat discret de becuri ascunse, imaginația ne transportă parcă intr-un veritabil submarin aflat în profundă imersi- une. Și oare nu sîntem aici, în inima muntelui, ca intr-un adine de mare de piatră încremenită ? Apro- piindu-ne urechea de stin- ca încă ușor încălzită de viforul cuțitelor de oțel, acum oprite, care i-au măcinat fibra, ne este ușor să percepem viitorul tunet al apelor colectate din munți și călăuzite. de-a lungul a 120 de kilometri de. tunele sore paletele turbinelor a- flate deja in construcție la Reșița.Vegheați de lumina laserului, care pare să străpungă dincolo de peretele de piatră, spre păienjenișul drumurilor subterane aflate în plină. înaintare la apropiata intilnire a izbin- zii constructorilor de tunele, ne continuăm discuția cu acești oameni de aur, cum constant îi numește inginerul Ștefan Pop, ghidul nostru în vasta amenajare hidroenergetică din Munții Caransebeșului. Mineri de o factură deosebită, pe potriva timpului nostru de cutezătoare opțiuni tehnice și științifice — constructori hidroenergeticieni, mecanici, electroniști, electricieni... Destine noi, plămădind destine noi unui străvechi colț de țară, punîn- du-i in valoare energii noi menite să se adauge energiilor întregii țări. Ne vom reîntoarce pe aceleași locuri, intr-un viitor reportaj, cu gîndul și sufletul la glasul profund semnificativ al epopeii hidrocentralelor românești.

BULETIN RUTIER
INFORMAȚII

DE LA INSPECTORATUL 
GENERAL AL MILIȚIEI 

— DIRECȚIA CIRCULAȚIE 
In atenția conducătorilor auto: 
necesitatea efectuării periodice 

a vizitelor medicalePe șoseaua Hîrșova—Constanța, un autoturism din Capitală, care se îndrepta către Litoral, a părăsit instantaneu direcția de mers, a trecut pe contrasens și s-a izbit violent de un copac. Conducătorul auto și ocupantul locului din dreapta lui și-au pierdut viața. Accidentul a avut loc aproape de amiază, in condiții de vizibilitate, optimă și drum foarte bun, neexistînd nici un obstacol care să afecteze deplasarea autovehiculului. Din cercetări rezultă că automobilistul suferea de afecțiuni cardiace, ceea ce a determinat pierderea de către acesta a controlului asupra automobilului.Cazul readuce in actualitate importanța stării de sănătate a conducătorilor auto, necesitatea respec
tării termenelor de efectuare a vi
zitelor medicale obligatorii pentru 
toți posesorii de permis de conducere. Care. sint aceste termene?

Pină la vîrsta de 45 de ani, șo
ferii profesioniști efectuează vizi
tele medicale din 3 in 3 ani, iar șo
ferii amatori din 5 în 5‘ ani ; peste 
virsta de 45 de ani, șoferii profe
sioniști efectuează vizita medicală 
in fiecare an, iar șoferii amatori din 
3 in 3 ani.Efectuarea vizitei medicale periodice este în interesul fiecărui posesor de permis, deoarece nu puține sint afecțiunile care impietează asupra capacității de conducere a autovehiculelor.

Drag! tovarăși.Cu prilejul celei de-a 41-a aniversări a victoriei revoluției socialiste in Bulgaria, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat, Guvernului Republicii Socialiste România, al poporului român și al nostru personal, vă transmitem dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar. Consiliului de Stat, Consiliului de Miniștri ale Republicii Populare Bulgaria, precum și tuturor oamenilor muncii bulgari cele mai cordiale felicitări și un cald salut prietenesc. .în anii care au trecut de la' actul revoluționar de la 9 septembrie 1944, oamenii muncii bulgari, sub conducerea partidului lor comunist, au înfăptuit profunde transformări politice și social-economice, obținind succese de seamă în dezvoltarea industriei, agriculturii, științei și culturii, în edificarea societății socialiste dezvoltate In patria lor. Poporul român se bucură sincer de aceste realizări remarcabile ale poporului bulgar.Constatăm cu satisfacție că relațiile de prietenie, colaborare și solidaritate dintre partidele și țările noastre au

Cu ocazia celei de-a 41-a aniversări a victoriei revoluției socialiste în Bulgaria, președintele Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România și ministrul afacerilor externe au adresat telegrame de felicitare omologilor lor din Re

cinema
O Cu mîinile curate : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20.
© Program de desene animate — 9; 
10,30; 1,2; 14; 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 In doi : GIULEȘTI (17 55 46)
— 9; 11,15: 13,30; 15,45; 18; 20. AURO
RA (35 04 66) — 9: 11.15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
© Ciuleandra : COSMOS (27 54 95) — 
10,15: 12,30: 14.45; 17: 19.15.
© Un comisar acuză. : STUDIO 
(59 53 15) — 9,15; 11,30; 13.30: 15,45; 18; 
20,15, COTROCENI (49 48 48) — 15;
17; 19.
© Ziua „Z" : PACEA (60 30 85) — 15; 
17,15; 19,30.
O Masca de argint : POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17,15: 19,30.
© Cireșarii : PROGRESUL (23 94 10)
— 15; 17; 19.
© Lovitură fulgerătoare : LUMINA 
(14 74 16) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20. 
© Ostaticul \ FEROVIAR (50 51 40) - 
9; 11; 13; 15; 17; 19.
© Adio, vise ale tinereții : BU- 
ZEȘTI (50 43 58) — 14.30; 16,30; 18,30.

• Aii Baba ș! cei 40 de hoți : DA
CIA (50 35 94) — 9; 12; 16; 19.
© Joe Limonadă — 14,30; Gară pen
tru doi — 16,30; 19,30 ; DRUMUL
SĂRII (3128 13).
• Șansa : FLOREASCA (33 29 71) — 
9; 11; 13; 15,30; 17Î45: 20.
© Legenda dragostei: VOLGA
(79 71 26) — 9; 12; 16; 19. ARTA
(213186) — 9; 12; 16; 19. la grădină
— 20,30.
© Undeva, cîndva : SCALA (11 03 72)
— 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18: 20,15.
G Toată lumea este a mea : SALA 
MICA A PALATULUI — 17; 19.45,
GRIVITA (17 08 58) — 9; 12; 16; 19.
© Marea cursă : LUCEAFĂRUL
(115 87 67) — 9; 12: 15.30: 18.30.
©\ Camera în formă de L : CAPITOL 
(16 29 17) — 9: 11,30; 14; 16,30; 19,15, 
la grădină — 20.30.
O Hangar 18 : BUCUREȘTI (15 61 54)
— 9; 11; 13; 15,15; 17.30; 19,45, GLO
RIA (47 46 75) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20. FLAMURA (85 77 12) — 10;
12,30: 14,30; 17; 19.30.
© Bunul meu vecin Sam : PATRIA 
(11 86 25) — 9: 11.45; 14,30; 17,15; 20, 
FAVORIT (45 31 70) — 9: 12; 16: 19, 
EXCELSIOR (65 49 45) — 9: 11,45;
14,30; 17.15: 20. MELODIA (11 13 49) — 
9; 12: 16; 19.
© Yankeii ; VICTORIA (16 28 79) —
9,30; 12.30: 16; 19.
© Nocturna Barrandov : UNION 
(13 49 04) — 9; 11; 13; 15: 17; 19.
© Căpitanul răzbunării : LIRA
(317171) — 15,30; 17,30; 19,30, la gră

dină — 20,30, MUNCA (21 50 97) — 15; 
17; 19.
© Afacerea Pigot : FERENTARI 
(80 49 85) — 9: 11 ; 13.
© Cursa infernală : FERENTARI — 
15; 17; 19. GRADINA 23 AUGUST 
(11 13 49) — 20,30.
© Atenție la „Pană de vultur** : 
MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19.
© Superman : FLACĂRA (20 33 40) — 
9; 12; 16; 19. GRADINA LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 20.
© Clinele electronic : GRADINA 
GLORIA (47 46 75) — 20,30.
© Așa bunic, așa nepot : GRADINA 
PARC HOTEL (17 08 58) — 20,30.

teatre
• Teatrul. Național (14 Ti 71, sala 
mică) : Idolul și Ion Anapoda — 10: 
Gaițele — 19: (sala Atelier) : Harap 
Alb — 11; Fata din Andros — 19,30.
© Teatrul de comedie (16 6160) : 
Pețitoarea — 10,30; Cirtițelc — 19.
® Teatru! Gluleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Nu, eu nu regret nimic — 
11: Arta conversației — 19.
• Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tănase" 
(15 56 78, grădina Boema) : Boema, 
bucuria mea ! — 17: 20: (grădina Că
răbuș) : Melodii, melodii — 19.30.

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică, timpul probabil pentru 
intervalul 8 septembrie, ora 20 — 11 
septembrie, ora 20. în țară : Vremea 
va fi răcoroasă. îndeosebi în . prima 
parte a intervalului, cu cerul , schim

bător. Vor cădea ploi locale care vor 
avea caracter de aversă în vestul, 
centrul $i nordul tării. în rest, averse 
izolate. Vîntul va sufla slab pînă la 
moderat, cu intensificări la munte $1 
în regiunile estice. Temperatura aeru
lui va marca o ușoară creștere în a 
doua parte a intervalului. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 2 
și 12 grade, izolat mai coborîte, Jar cele 
maxime între 13 și 23 grade, local mai

ridicate în sud. Izolat. în primele 
două nopți, condiții de brumă în zo
nele deluroase și depresionare. Seara 
și dimineața, pe alocuri, se va produce 
ceață slabă. în București : Vreme 
răcoroasă îndeosebi in prima parte a 
intervalului. Cerul va fi schimbător. 
Vîntul va sufla slab. Temperaturile 
minime vor oscila între 9 și 12 grade, 
iar cele maxime între 20 $1 23 grade. 
Seara și dimineața, ceață slabă.

Informații sportive
BOX : Succes tricolorilor noștri 

in întrecerile pentru centurile 
de campioni mondialiPatru boxeri români se vor' afla astăzi în lupta directă pentru titlurile de campioni mondiali — tineret. Calitățile pugilisti-ce deosebite, pregătirea excelentă, dar nu mai puțin dorința fierbinte de a purta cu cinste culorile noastre sportive, i-au făcut ne Marcel Tudoriu. (5.1. kg). Daniel Măeran (57 kg). Giani Gogol (60 kg), și Dumitru Beșliu (75 kg) să parcurgă victorioși un drum plin de dificultăți, să elimine succesiv adversari cu o clasă tehnică înaltă, reprezentanți ai unor școli naționale de box reputate. Astăzi. în finale, ei se vor înțrece din nou cu asemenea adversari puternici. în fața cărora le urăm să aibă aceeași ambiție sportivă, aceeași dorință fierbinte de a învinge. Iată meciurile finale în care vor lupta tinerii noștri reprezentanți : Tudoriu — Ionusov (U.R.S.S.). Măeran — Son Mun Jim (R. P. D. Coreeană). Giani Gogol — Teiche (R. D. Germană) și Beșliu — Zahaloskih (U.R.S.S.).Pe lingă boxerii români amintiți, în finale s-au calificat cite cinci pu- giliști din Cuba și U.R.S.S.. doi dinR. D. Germană și cite unui dinS. U.A.. Bulgaria, R. P. D. Coreeană, Ungaria. Polonia, Cehoslovacia, Puerto. Rico și > Coreea de Sud. cei mai buni dintre cei 198 înscriși la începutul campionatelor. Tuturor pu- giliștilor finaliști le dorim întrecere frumoasă, corectă și arbitraje pe măsură. Iar cei mai buni să învingă !Gala finalelor de la patinoarul „23 August" va începe la ora 10.

V. MIRONESCU

Turul ciclist al RomânieiEtapa a 7-a, penultima, a turului ciclist al României, disputată pe traseul Bacău—Buzău (174 km), a revenit, la sprint, rutierului dinamo- vist Cornel Nicolae in 4h 33’ 06”. In clasamentul general individual conduce sportivul român Mircea Ro- mașcanu — 26h 22’42”. Pe echipe, primul loc feste ocupat de Dinamo, urmată de selecționata României, la 5’ 53”. Ast.ăzi se dispută ultima etapă, a 8-a, Buzău—București (134 km), cu sosirea in jurul orei 17,00 pe stadionul Tineretului.
TIR. Sportivii români au repurtat noi succese la campionatele europene de tir, ce se desfășoară în aceste zile in orașul iugoslav Osijek. Simbătă, Liviu Stan a ciștigat medalia de aur, ocupind locul I in proba de pistol liber, cu 578 puncte. Medalia de argint a revenit unui alt sportiv român, Sorin Babii, cu 577 puncte, în timp ce pe locul trei s-a clasat Uwe Potteck (R.D.G.) — 570 puncte. Pe echipe a terminat învingătoare selecționata României, stabilind, cu rezultatul de 1 719 puncte, un nou record mondial. Pe locurile următoare s-au clasat formațiile U.R.S.S. — 1 695 puncte și R.D. Germane — 

1 681 puncte.
FOTBAL. La mijlocul săptăminii viitoare, in afara meciurilor Anglia— România Si Turcia — Irlanda de Nord din grupa a IlI-a europeană, meciuri ale căror rezultate interesează direct pe amatorii de fotbal din tară, se vor juca și alte partide importante din preliminariile campionatului mondial : Polonia — fiel- gia (grupa I). R. D. Germană — Franța (grupa a IV-a). Elveția — Irlanda (grupa a Vl-a) și Țara Galilor — Scoția (grupa a VH-a).
HANDBAL. începe azi campionatul național, ediția 1985—1986. pentru echipele masculine. Vor lua parte la întreceri următoarele 12 echipe : Steaua, H. C. Minaur, Politehnica Timișoara, Dinamo București. Car- pați Mirșa. Dinamo Brașov. Știința Bacău. Constructorul Oradea. Universitatea Craiova, Constructorul Arad. Relonul Săvinești și Metalul Bistrița.Primele trei etape se vor desfășura, sistem turneu, în Sala sporturilor din Tîrgu Mureș, in zilele de 8. 9 și 10 septembrie.

Poporul Bulgariei vecine și prie
tene sărbătorește miine împlinirea 
a 41 de'ani de la, memorabilul act 
revoluționar din 9 septembrie 1944, 
cină forfele patriotice și progre
siste, organizate șl conduse de 
partidul comunist, au înlăturat re
gimul monarho-fascist, crelnd ast
fel condițiile pentru instaurarea 
puterii oamenilor muncii. Victoria 
revoluției socialiste, înscrisă cu 
litere de aur in istoria, poporului 
bulgar, a deschis calea împlinirii 
aspirațiilor de progres ale maselor 
populare, calea edificării orinduirii 
socialiste.

în cei 41 de ani de construcție a 
viefii noi au fost obținute realizări 
remarcabile în toate domeniile. 
Depășind in scurt timp stadiul de 
tară agrară cu economie înapoiată. 
Bulgaria se înfățișează, astăzi ca un 
stat socialist înfloritor, cu o econo
mie, știință și cultură in plin avint, 
ca. un factor activ al progresului, 
păcii și. colaborării internaționale. 
Despre dinamica dezvoltării econo
mice vorbește de la sine faptul că 
fată de nivelul antebelic cel mai 
înalt, volumul producției industria
le este astăzi de peste 84 de ori mai 
mare, că venitul național a sporit 
in aceeași perioadă de peste 13 ori.

Industrializarea a schimbat din 
temelii fata tuturor zonelor tării. 
Regiuni întregi, aflate timp de 
veacuri in stare de stagnare, au 
fost antrenate metodic in circuitul 
progresului.

Sint binecunoscute, in același 
timp, succesele de seamă ale agri
culturii socialiste, care și-a sporit 
producția de peste trei ori. in vjre- 
me ce numărul personalului mun
citor din acest sector s-a redus la

cunoscut în anii construcției socialiste o dezvoltare ascendentă și avem convingerea că, acționînd in spiritul Înțelegerilor la care am ajuns în timpul întîlnirilor noastre rodnice, relațiile de prietenie strînsă și de colaborare multilaterală se vor dezvolta și mai puternic spre binele popoarelor noastre prietene, al cauzei socialismului.Sîntem încredințați că, în actualele condiții internaționale, partidele și țările noastre pot aduce o contribuție importantă la lupta pentru oprirea cursei înarmărilor, pentru dezarmare, șl in primul rind pentru dezarmare nucleară, pentru promovarea unei politici de destindere, pace și largă cooperare in Balcani,, Xuvopa și în întreaga lume.De ziua sărbătorii naționala a țarn dumneavoastră, vă adresăm, dragi tovarăși, cele mai bune urări de sănătate și fericire personală și vă dorim dumneavoastră și poporului frate bulgar realizări tot mai mari in înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XII-lea și în intîmpi- narea Congresului al XIII-lea al Partidului Comunist Bulgar, pentru înflorirea și progresul Bulgariei socialiste prietene.
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

CONSTANTIN DĂSCĂLESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

TELEGRAMEpublica Populară Bulgaria. Au mal transmis telegrame de felicitare organizațiilor și instituțiilor similare din R.P. Bulgaria Consiliul Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste. Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor
din România, Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist, Consiliul Național al Femeilor, Consiliul Național al Societății de Cruce Roșie, alte organizații politice, de masă și obștești și instituții centrale. (Agerpres)

o treime. Realizări remarcabile 
s-au inregistrat, de asemenea, in 
dezvoltarea științei, invățămintului, 
in ridicarea nivelului profesional și 
de cultură al întregii populații de 
la orașe și sate.

Poporul bulgar marchează sărbă
toarea de astăzi prin noi și remar
cabile succese obținute'in înfăp
tuirea obiectivelor actualului cinci
nal, in intimpinarea celui de-al 
XIII-lea Congres al Partidului Co
munist Bulgar. în fabrici și uzine, fn cooperativele de producție, in 
celelalte unități economice se ma
nifestă pregnant preocuparea pen
tru ridicarea eficientei întregii acti
vități, prin mecanizarea și automa
tizarea producției, prin perfectio
narea continuă a conducerii sociale.

Poporul român urmărește cu in
teres și caldă simpatie rezultatele 
eforturilor desfășurate de poporul 
bulgar pentru propășirea patriei 
sale. Prietenia tradițională dintre 
cele două popoare, solidare de-a 
lungul istoriei în luptți îndelun
gată pentru scuturarea jugului 
străin, pentru libertate și o viață 
mai bună, și-a găsit o dezvoltare 
firească în relațiile noi, superioare, 
statornicite intre țările noastre in 
anii construirii socialismului. 
Relațiile de strînsă colaborare ro
mâno-bulgare cunosc an de an o 
susținută dezvoltare pe plan poli
tic. economic, tehnico-științific și 
cultural, in toate domeniile de in
teres reciproc.

Factorul dinamizator al dezvol
tării colaborării rodnice româno- 
bulgare îl constituie, după cum 
este îndeobște cunoscut, relațiile 
de prietenie și solidaritate dintre 
Partidul Comunist Român și

Partidul Comunist Bulgar. Un rol 
de excepțională însemnătate il au, 
în acest cadru, intilnirile și con
vorbirile dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Todor Jivkov, care, prin stima și 
încrederea reciprocă ce le caracte
rizează. prin frecventa și caracterul 
lor sistematic, prin bogăția proble
maticii abordate și amploarea în
țelegerilor convenite, au impulsio
nat puternic, de fiecare dată, an
samblul conlucrării dintre cele două 
partide, țări și popoare.

Adevărate monumente ale prie
teniei româno-bulgare sint impună
toarele obiective edificate sau pro
iectate a fi construite pe Dunăre, 
ca Podul prieteniei. Uzina de ma
șini și utilaje grele de la Giurglu- 
Ruse, complexul hidrotehnic Turnu 
Măgurele — Nicopole și, in perspec
tivă, o nouă hidrocentrală pe Du
năre — ca tot atitea expresii preg
nante ale trăiniciei relațiilor noas
tre 'frățești. Cu rezultate pozitive 

'se dezvoltă legăturile in. domeniul 
tehnlco-științific, relațiile in dome
niile culturii și invățămintului. 
Tabloul bogat al legăturilor româ
no-bulgare este întregit de co
laborarea in domeniul vieții inter
naționale, în lupta pentru oprirea 
agravării situației mondiale. fri- 
narea cursei înarmărilor și tre
cerea la dezarmare, pentru reluarea 
politicii de destindere. 'înțelegere șl 
pace.

Poporul român nutrește convin
gerea că relațiile de prietenie și 
ccdaborare multilaterală româno- 
bulgare vor cunoaște și pe viitor o 
continuă dezvoltare, in interesul 
reciproc, al cauzei socialismului, 
păcii și conlucrării în Balcani, în 
Europa și în întreaga lume.

Permanenta tinerele 
a unor meleaguri legendareOriunde te-ai afla pe meleagurile Bulgariei socialiste. Ia fiecare început de toamnă, simți din plin a- nimația specifică întîmpinărti marilor evenimente. Căci poporul prieten din țara vecină aniversează, ca în fiecare an, victoria revoluției socialiste. Vizitind Bulgaria în aceste zile, am avut posibilitatea să cunoaștem dimensiunile istorice ale saltului inregistrat, marile realizări obținute in cele peste patru decenii de cind, sub conducerea partidului comunist, poporul bulgar a pășit pe calea unei vieți noi.Străvechea și mereu tinăra capitală a Bulgariei, Sofia, Întruchipează elocvent transformările revoluționare ce au avut loc in acest răstimp. Pe drumul ascendent al dezvoltării sale, Sofia a devenit de nerecunoscut chiar și pentru localnici. In „Piața Bulgariei", de pildă, cuprin- zînd cu privirea panorama orașului de pe una din terasele celui mai impunător reper arhitectonic — Palatul culturii „Ludmila Jivkova" — un cetățean care a trăit și muncit pină in urmă cu cițiva ani în Sofia solicită ghidului ce ne insoțea să-l ajute să se orienteze în noul peisaj urbanistic, să afle ce reprezintă multe din noile obiective apărute. Și nu sint puține asemenea obiective. Noi edificii publice, instituții de cultură și invățămînt. noi microraioane cu mii de locuințe (Liulin, Nadejda, Mladost, Vitoșa), numeroase magazine moderne, grădinițe de copii, terenuri de sport etc. Intr-adevăr, dictonul de pe emblema capitalei bulgare „crește, dar nu imbătrinește" se adeverește pe deplin.Intv-una din cele mai tinere zone din partea de sud-vest a Sofiei — noul raion „Hristo Botev" — aflăm de la Licezar Semionov, vicepreședinte al comitetului executiv al consiliului popular raional, că aici numărul locuințelor crește in ritmul cel mai intens din capitală, realizin- du-se anual între 2 500—3 000 de a- partamente. De altfel, din investițiile prevăzute pentru Sofia, 20 la sută sint repartizate acestui cartier cu o populație de peste 140 000 de locuitori. El cuprinde citeva zone de locuințe cunoscute sub genericul „Mladost", precum și orășelul studențesc, instituții de invățămînt superior, unități de cercetare, școli, întreprinderi pentru tehnică de calcul, pentru componente electrotehnice și electronice. Cartierul este străbătut de o modernă rețea de artere de. circulație, intre care un loc aparte îl ocupă noul bulevard „Ludmila Jivkova", aflat în con

strucție și care va fi cel mai mare și mai modern din Sofia. O bună parte, a acestuia este deja terminată, urmind să fie integral dat in folosință Ia începutul anului viitor, în cinstea Congresului al XIII-lea al P. C. Bulgar.Prefacerile înnoitoare ce au avut loc în viața capitalei bulgare, ca și a întregii țări, au ca trainică temelie dezvoltarea puternică a economiei. întreprinderile industriei constructoare de mașini, ale industriei textile, electronice și electrotehnice, de mecanică fină, in care zeci de mii de sofioți muncesc cu hărnicie și pricepere, sint principala sursă a dezvoltării generale a orașului. In același timp, imaginea de azi a palpitantului oraș de la poalele
însemnări 

de călătorie 
din R.P. Bulgaria

Vitoșei reflectă dezvoltarea generală a țării, a potențialului ei material, științific, cultural, capitala in- scriindu-se definitiv ca cel mai puternic centru administrativ, politic, economic și cultural al Bulgariei, întreaga dezvoltare impetuoasă a Sofiei, ca și a țării în ansamblu, este rezultatul politicii Partidului Comunist Bulgar îndreptată spre ridicarea pe noi trepte de progres a vieții economice și sociale. Noi perspective in acest sens vor fi deschise de Congresul al XIII-lea al comuniștilor, bulgari, care va avea loc in prima parte a anului viitor. Așa cum ne-au vorbit interlocutorii din întreprinderile și localitățile vizitate, acest eveniment de seamă este intîmpinat cu noi angajamente în întrecerea ce se desfășoară la scara întregii țări, cu dorința de a obține noi realizări în munca rodnică de zi cu zi....Imaginea înnoirilor intilnite Ia Sofia se regăsește și în alte zone ale țării. In extremitatea de sud a Bulgariei, în inima Rodopilor, orașul Smoiian construit, cum ni s-a spus, cu contribuția majorității orașelor bulgare, pe parcursul a numai zece ani, ni se înfățișează, de asemenea, ca un simbol al prefacerilor înnoitoare ale socialismului. Pină la victoria revoluției socialiste, regiunea Smoiian, — a ținut să precizeze in discuția purtată tovarășul Hristu Ghinevski, de la comitetul regional de partid — era cea mai înapoiată din toate punctele de vedere. Astăzi

insă, ca urmare a înfăptuirii politicii partidului de dezvoltare puternică a tuturor zonelor rămase în urmă, și aici s-au creat numeroase întreprinderi în domeniul construcției de mașini, electrotehnicii, chimiei, industriei prelucrătoare, alimentare etc. Dacă în 1970, proporția era de 61 la sută în favoarea industriei extractive, astăzi ponderea o deține industria prelucrătoare (65 la sută din total). Deși este vorba de o regiune de munte, a cunoscut o bună dezvoltare și sectorul agricol. cu deosebire cultivarea cartofilor și tutunului,. precum și zootehnia. Schimbări profunde au intervenit în peisajul urbanistic al localităților regiunii. Stă mărturie în acest' sens înfățișarea modernă a unor asemenea așezări ca Pampo- rovo, Cepelare, Devin, Like etc., unde meșteri arhitecți au creat pe versanții înverziți ai munților adevărate poeme din piatră, marmură și lemn, valorificind în chip modern specificul și tradițiile locale. Impunător este centrul politico-adminis- trativ al orașului Smoiian, realizat pe baza unor proiecte premiate in cadrul unui concurs, la care au participat nu numai arhitecți bulgari, ci și din alte țâri, inclusiv din România. Așa cum ni s-a relatat, una din clădirile cele mai reprezentative de aici a fost construită după un proiect prezentat de arhitecții români — încă o dovadă a legăturilor de prietenie și colaborare dintre popoarele noastre.Asemenea repere ale colaborării prietenești am întîlnit și în alte locuri pe meleagurile bulgare. Oriunde ne-am aflat, la Sofia sau Plovdiv,, la Osenovgrad sau Smoiian, interlocutorii au vorbit cu admirație de România, evocînd tradițiile multisecularei prietenii dintre popoarele noastre, posibilitățile create de puternica dezvoltare a economiilor celor două țări pentru adîncirea legăturilor de conlucrare pe multiple planuri....Desigur, multe s-ar putea scrie despre marile succese obținute în anii construcției socialiste de țara vecină și prietenă, despre destinul nou al poporului bulgar, autorul tuturor prefacerilor petrecute in viața politică, economică și socială a țării. Izbinzile sale materializează politica P.C. Bulgar, activitatea destoinică a oamenilor muncii de la orașe și sate, hotărîți să pună în practică toate proiectele elaborate in vederea înfloririi, in continuare, a patriei lor socialiste.
Gheorqhe PÎRVAN



„In epoca Nicolae Ceausescu, poporul român 
a taiif a adevârot lăuritorul propriei sale isîorii"

HARARE

' Schimb de mesaje 
între tovarășul Nicolae Ceaușescu 

și tovarășul Robert Mugabe
RELATĂRI, COMENTARII, APRECIERI ALE PRESEI INTERNAȚIONALE 
CONSACRATE ANIVERSĂRII ZILEI DE 23 AUGUST Șl ÎMPLINIRII 

A DOUĂ DECENII DE LA CONGRESUL AL IX-LEA AL P.C.R.

Aniversarea sărbătorii naționale a poporului nostru - ziua de 23 August - și împlinirea a două decenii de la cel de-al IX-lea Congres al comuniștilor români, care l-a ales pe tovarășul Nicolae Ceaușescu in suprema funcție de conducere in partid, sint reflectate pe larg de presa internațională. Cu acest prilej sint puse în evidență succesele remarcabile obținute de România in anii socialismului, realizările legate nemijlocit de prodigioasa activitate a conducătorului partidului și statului nostru în anii ce au urmat Congresului al IX-lea al P.C.R.Sărbătorirea In România a zilei de 23 August coincide in acest an cu cea de-a 20-a aniversare a Congresului al IX-lea al Partidului Comunist Român, care l-a ales pe Nicolae Ceaușescu în funcția de secretar general âl partidului, 
„prilej pentru a urmări drumul 
parcurs de această țară in cele 
două decenii și, totodată, pentru a 
evoca progresele obținute in ma
rea operă de transformare radicală 
a societății" — relevă intr-un articol ziarul italian „AVANTI".

„Etapele principale ale ulti
milor 20 de ani, in care 
Nicolae Ceaușescu a avut rolul de
terminant in angajarea partidului, 
a poporului, în procesul dezvoltării 
țării și in apărarea cu intransigen
ță a independenței și autonomiei 
naționale sint caracterizate de mo
dernizarea industriei și agricultu
rii, de importante progrese in do
meniile științei, culturii și vieții 
sociale, de creșterea nivelului de 
trai al populației, de realizarea 
unei noi calități a muncii și a vieții 
poporului", evidențiază ziarul.Pe plan intern, arată „Avânți11, în cei 20 de ani au avut loc importante mutații novatoare, ca, de exemplu, participarea directă a tuturor oamenilor muncii la elaborarea și aplicarea politicii țării. Președintele Nicolae Ceaușescu a făcut din poporul român adevăratul făuritor al istoriei sale. Este un bilanț măreț al ultimilor 20 de ani.Sub titlul „Aniversarea eliberă
rii. Dezvoltarea României și politi
ca sa de pace", un alt ziar italian „IL POPOLO", evocă semnificația politică a zilei naționale a poporului român. „Pe plan inter
național — relevă ziarul — Româ
nia acționează pentru colaborare, 
cooperare, pace și securitate mon
dială. România și președintele ei, 
Nicolae Ceaușescu, situează în mod 
ferm la baza activității interna
ționale principiile deplinei egali
tăți in drepturi, independenței și 
suveranității naționale, neameste
cului in treburile interne și avan
tajului reciproc, netecurgerii la 
forță, dreptului fiecărui popor de a 
fi stăpin pe propriile destine, so
luționării pașnice, prin negocieri a 
conflictelor internaționale".

„Una din direcțiile principale ale 
politicii externe românești — arată „II Popolo“ — o constituie lupta 
pentru apărarea păcii, a dreptului 
primordial al omului la viață. 
Președintele Nicolae Ceaușescu 
evidențiază că problema funda
mentală a epocii contemporane o 
reprezintă oprirea cursei înarmări
lor, dezarmarea. în primul rind de
zarmarea nucleară, garantarea unei 
păci sigure in lume".Relatind despre atmosfera de muncă însuflețitoare în care întregul nostru popor a întimpinat ziua de 23 August, agenția T.A.S.S. relatează despre îndeplinirea angajamentelor luate in întrecerea socialistă, despre intrarea in funcțiune a noi obiective industriale, despre succesele obținute în realizarea de produse de înaltă calitate.Ziarul „IZVESTIA11. evocînd tradițiile revoluționare ale colectivului de oameni ai muncii de la marea uzină „23 August11 din București, relatează despre succesele dobindite, evidențiind calitatea produselor realizate, unele din ele destinate exportului in Uniunea Sovietică.într-un articol publicat de săptămânalul sovietic „NOVOIE VRE- MIA“, consacrat zilei noastre naționale, sînt înfățișate realizările semnificative obținute în diferite sectoare ale industriei românești.După ce evidențiază semnificația actului revoluționar din August 1944, contribuția armatei române și a poporului român la victoria împotriva fascismului, ziarul polonez „ZA WOLNOSC I LțJD“ prezintă cititorilor realizările remarcabile ale poporului nostru în dezvoltarea economică și socială a patriei.„O dezvoltare deosebită se înre
gistrează din anul 1965, de la cel 
de-al IX-lea Congres al Partidului 
Comunist Român — subliniază

5^

PREZIDIUL C.C. AL U.C.I. a examinat sarcinile comuniștilor în domeniul cercetării științifice și dezvoltării tehnologice. S-a arătat că in planul de dezvoltare social- economică a Iugoslaviei trebuie să se acorde prioritate cercetării științifice și problemelor legate de dezvoltarea tehnologică și să se ofere soluții adecvate care să stimuleze dezvoltarea științei și îmbinarea ei cu producția materială. S-a subliniat, totodată, necesitatea creării condițiilor pentru aplicarea mai largă. în toate domeniile, a rezultatelor și cuceririlor tehnico- științifice.
NOUL PREMIER EGIPTEAN, Aii Loutfi, și membrii cabinetului său ministerial au depus sîmbătă 

ziarul polonez — de cină In frun
tea partidului a fost ales tovarășul 
Nicolae Ceaușescu".Ritmul inalt al dezvoltării și marile transformări din viața soclal- economică a țării noastre sînt ilustrate cu o serie de date și cifre privind sporul producției industriale și agricole.Ziarul se referă apoi la dezvoltarea relațiilor româno-polone, re- levînd rolul determinant, în extinderea și adîncirea colaborării bilaterale al întîlnirilor la nivel înalt.Poporul român, împreună cu toți prietenii săi din lume, a sărbătorit ziua sa națională — scrie ziarul cehoslovac „LIDOVA DEMOKRA- CIE". 23 August 1944 a inaugurat perioada unor profunde transformări și a deschis calea edificării societății socialiste în România.

® „Progrese impresionante în marea 
operă de transformare radicală a so
cietății românești44 ® „Lupta pentru 
apărarea păcii, direcția principală a 
politicii externe a României socia
liste44 ® „In fruntea Partidului Comu
nist Român, un ilustru gînditor și tri
bun revoluționar44.

Ziarul evidențiază că forțele progresiste din țara noastră, conduse de partidul comunist, au întors armele împotriva Germaniei hitle- riste și au luat parte, alături de U.R.S.S., de puterile aliate, la luptele pentru eliberarea „nu nth 
mai a teritoriului României, ci și 
a teritoriului Ungariei, Cehoslova
ciei și Austriei". „După. 23 August 
1944, in România s-a desfășurat o 
aprigă luptă revoluționară pentru 
democratizarea țării, și înfrîngerea 
forțelor reacționare" — notează cotidianul cehoslovac, subliniind : 
,.tn acești ani, România s-a trans
format. dintf-o țară agrară, slab 
dezvoltată, intr-un stat cu un pu
ternic potențial industrial și o agri
cultură modernă. Comparativ cu 
anul 1945, venitul național a cres
cut de 32 ori, producția industrială 
de circa 100 ori, iar cea agricolă 
— de peste șapte ori. In aceeași 
perioadă, produsul social a sporit 
de peste 28 ori. Au fost alocate 
mari mijloace financiare pentru 
creșterea nivelului de trai material 
și spiritual. S-au dezvoltat în ritm 
rapid asistența medicală, invăță- 
mintul, cultura și știința. Pentru 
realizarea acestor succese, o impor
tanță deosebită au avut hotăririle 
Congresului al IX-lea al P.C.R., 
desfășurat cu două decenii in 
urmă" — relevă ziarul.„Lidova Demokracie" pune în evidență relațiile de prietenie tradițională dintre poporul român și popoarele ceh și slovac, extinderea și aprofundarea neîncetată a acestor relații în toate domeniile, un important impuls în intensificarea lor fiind dat de intîlnirile și convorbirile ce au loc între conducătorii de partid și de stat ai celor două țări, tovarășii Nicolae Ceaușescu și Gustav Husak.Sub titlul „Zi de sărbătoare pen
tru poporul român", ziarul albanez „ZERI I POPULLIT". după ce amintește condițiile în care s-a desfășurat revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă din August 1944, participarea' armatei române, alături de armatele sovietice, la lupta pentrui înfrîngerea nazismului hitlerist, pină la victoria finală, precum și semnificația proclamării Republicii, subliniază dezvoltarea economică multilaterală a României socialiste, succesele repurtate in toate domeniile.

AGENȚIILE DE PRESA
IBS- pe scurt.... __

jurămîntul in fața președintelui Hosni Mubarak. Guvernul s-a întrunit apoi în prima sa ședință de lucru sub președinția șefului statului.
CONFERINȚA PACIFISTA. La Buenos Aires a luat sfîrșit conferința mișcărilor pentru pace din America Latină și zona caraibiană. Participanții s-au pronunțat pentru stoparea cursei înarmărilor și trecerea efectivă la dezarmare generală și totală, pentru transformarea Atlanticului de sud într-o zonă a păcii și cooperării internaționale.
PERU ȘI ANGOLA au hotărît să stabilească relații diplomatice la nivel de ambasadă, s-a anunțat oficial la Lima.

Evidențiind „relațiile vechi, tra
diționale, de prietenie dintre po
poarele albanez și român", ziarul relevă : „Poporul nostru păstrează 
și manifestă această prietenie prin 
simpatia cu care urmărește reali
zările poporului român, munca lui 
pentru edificarea patriei, prosperi
tatea și bunăstarea țării. Cu pri
lejul celebrării Zilei naționale a 
României, poporul albanez adre
sează poporului român cele mai 
bune urări și sincere felicitări. Po
porul albanez dorește ca relațiile 
tradiționale bilaterale de prietenie 
să se dezvolte in continuare, in in
teresul și avantajul ambelor țări".Sărbătoarea națională a României este marcată, de asemenea, printr-un articol de ziarul albanez „BASHKIMI".Cotidianul „RENMIN RIBAO" („Ziarul Poporului11) din R.P. Chineză a reflectat, într-o corespondență din București prilejuită de cea de-a 41-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, succesele obținute de România socialistă in dezvoltarea economiei naționale, cu deosebire în ultimii 20 de ani.

Ziarul evidențiază creșterea deosebită in această perioadă a fondurilor fixe, a producției industriale și a celei agricole, a venitului național, a veniturilor populației.. Politica externă a României, este orientată în permanență spre afirmarea cu putere a principiilor deplinei egalități în drepturi, respectării independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, pe respectarea neabătută a dreptului fiecărei națiuni de a-și hotărî de sine stătător destinele și de a-și alege propria cale de dezvoltare — arată ziarul. România pune în centrul politicii sale externe întărirea unității și a relațiilor de colaborare cu toate statele socialiste.
România este o țară cu o eco

nomie dinamică, ea realizind, sub 
conducerea partidului său comu
nist, mari succese in toate dome
niile — scrie ziarul cubanez „GRANMA".Cotidianul amintește că la cel de-al XIII-lea Congres al P.C.R. au fost adoptate directivele de dezvoltare social-economică a țării pentru perioada următoare, vîzînd realizarea. unui inalt ritm de creștere a. forțelor .de producție, modernizarea agriculturii și punerea în aplicare a ultimelor cuceriri ale științei și tehnologiei, ridicarea în continuare a nivelului de trai al populației.

„Realizări șl progrese obținute 
de România sub conducerea pre
ședintelui Ceaușescu", este titlul sub care,a fost difuzat un comentariu consacrat țării noastre de către agenția AKHBAR AL YAOUM din Liban.

„România a marcat un jubileu : 
împlinirea a 20 de ani de cînd 
Nicolae Ceaușescu se află la cirma 
țării. A fost un prilej de eviden
țiere a realizărilor și progreselor 
obținute sub conducerea sa, de-a 
lungul a două decenii, mărturie 
ștind obiectivele industriale și ar
hitectonice realizate pentru po
porul român, cărora li se adaugă 
prestigiul mondial pe care pre
ședintele Ceaușescu a reușit să-l 
asigure României printre țările 
lumii", evidențiază publicația.Semnificația revoluției sociale șl naționale, antifasciste și antiimpe- rialiste, „eveniment istoric care a

APEL. Partidul Revoluționar Democratic din Panama (P.R.D.) — de guvernămînt — a lansat un apel popoarelor latino-americane de a acționa într-un front comun pentru renegocierea colosalei datorii externe (peste 400 miliarde dolari) cu care se confruntă țările din regiune. Intr-un document, adoptat de Comisia politică a P.R.D., se subliniată că numai prin eforturi comune se poate ajunge la un consens cu statele occidentale industrializate și corporațiile financiare internaționale — membre ale F.M.I. — care vor să trateze cu fiecare debitor în parte. “
MIȘCARE GREVISTA IN SPA

NIA. Minerii spanioli din regiunea 

deschis o perioadă de profunde 
transformări revoluționare econo
mice, politice și sociale", este reflectată de cotidianul „O JORNAL DE ANGOLA11. Ziarul evidențiază contribuția adusă de țara noastră, alături de puterile aliate, la distrugerea mașinii de război hitle- riste, menționînd că, alături de armata sovietică, armata română a luptat pentru eliberarea Ungariei, Cehoslovaciei și a unei părți din Austria, pină la victoria finală de la 9 Mai 1945. „Prin efectivele mi
litare folosite ca și prin potenția
lul material și jertfele umane a- 
duse, România s-a afirmat xa una 
din principalele forțe ale coaliției 
antifasciste" — arată ziarul.„O Jornal de Angola11 evidențiază succesele obținute de poporul român în perioada ultimelor două decenii, etapă inaugurată de cel de-al IX-lea Congres al P.C.R. Ziarul arată că „sub conducerea 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
au fost elaborate și puse in apli
care o politică de deschidere, pro
grame de lungă durată pentru dez
voltarea multilaterală a economiei 
românești, a științei, învățămintu- 
lui și culturii, a tuturor domenii
lor vieții sociale".Sub titlul „România la 41 de ani 
de la revoluția antifascistă", ziarul Uruguayan „LA HORA11 prezintă actul revoluționar din August 1944, activitatea Partidului Comunist Român pentru unirea forțelor muncitorești, antifasciste, patriotice, luptele pentru eliberarea teritoriului patriei, a Ungariei, Cehoslovaciei, a unei părți din teritoriul Austriei, pină la victoria filială asupra Germaniei fasciste.Evidențiind profundele prefaceri ln‘ toate domeniile vieții politice, sociale și economice românești, ziarul subliniază importanța pe care o prezintă Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român.Sub titlul „Revoluția din Româ
nia la a 41-a aniversare", ziarul „CORREIO BRAZI LIENSE", înfățișează intr-un articol semnificațiile actului revoluționar din August 1944, realizările obținute de poporul român în toate domeniile de activitate.Un alt ziar brazilian. „ULTIMA HORA11, prezintă realizările de seamă ale țării noastre în ultimii 20'de ani, precum și obiectivele pe care' și le-a fixat România pentru dezvoltarea sa economico-socială în perioada următoare.Și cotidianul „EGYPTIAN GAZETTE11 evidențiază drumul parcurs de poporul român după revoluția de eliberare socială și națio- nalăj antifascistă și antiimperialistă. „Succese istorice in toate do
meniile de activitate — subliniază ziarul — au fost obținute 'in pe
rioada deschisă de Congresul al 
IX-lea al P.C.R., sub conducerea 
președintelui Nicolae Ceaușescu", relevînd, de asemenea, raporturile de prietenie și colaborare dintre România și Egipt.Cotidianul pakistanez de limbă engleză „PAKISTAN TIMES11, a publicat un supliment purtind titlul „A 41-a aniversare a re
voluției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și anti
imperialistă din România", însoțit de fotografii infățișind aspecte din . activitățile tovarășului Nicolae Ceaușescu. Suplimente consacrate evenimentului au publicat, de asemenea, ziarele de limbă engleză „DAWN" și „THE MORNING NEWS11.TELEVIZIUNEA PAKISTANEZĂ a prezentat un film documentar dedicat istoricelor succese obținute de poporul român in ultimii 20 de ani.Cotidianul „THE GUARDIAN11, care apare la Lagos, a publicat un articol, iar televiziunea nigeriană a transmis un program dedicat Zilei naționale a României și sărbătoririi a 20 de ani de la cel de-al IX-lea Congres al P.C.R., precum și filmul documentar „România — imagini contemporane11. »Ziarul filipinez „REPUBLICA" a publicat un amplu articol, iar „MALAYA" și „BULLETIN TODAY" au relatat despre manifestări desfășurate la Manila cu prilejul sărbătorii naționale a poporului român. Totodată, televiziunea filipineză a prezentat secvențe de la manifestările desfășurate cu ocazia zilei de 23 August.

Asturias, aflați intr-o grevă de două zile, protestează impotriva condițiilor nesigure de muncă ce au provocat numeroase accidente în exploatările carbonifere. Greva este sprijinită de sindicatele de profil. Accidentele de mină produse anul acesta in Spania s-au soldat cu moartea a 55 de muncitori, dintre care jumătate numai in zona de nord a țării — Asturias.
ACCIDENT DE AVIAȚIE. Un a- 

vion de tip DC-9 al societății ame
ricane de transporturi aeriene 
„Midwest Express" s-a prăbușit în 
apropiere de localitatea Milwaukee 
(statul Wisconsin), toate cele 45 da 
persoane aflate la bord murind in 
accident. Potrivit martorilor ocu
lari, aparatul s-a prăbușit la scurtă 
vreme după decolare și a explodat.

O NOUA FORMAȚIUNE POLI
TICA ÎN GRECIA. Constantin Stephanopoulos, personalitate politică din Grecia, care recent a părăsit partidul Noua Democrație, de opoziție, a anunțat crearea unei noi formațiuni politice, denumită „Reînnoirea Democratică". Intr-o declarație făcută presei, el a precizat că nouă deputați din Noua

HARARE 7 (Agerpres). — Intre tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășul Robert Mugabe, prim-ministru al Republicii Zimbabwe, a avut loc un schimb de masaje.Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu s-au transmis primului ministru Robert Mugabe și tovarășei Sally Mugabe un salut cordial și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, iar poporului Zimbabwean urări de noi progrese pe calea dezvoltării economice și sociale a Republicii Zimbabwe.Mulțumind, tovarășul Robert Mugabe a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu, din partea sa și a tovarășei Sally Mugabe, cele mai calde urări de sănătate și fericire personală, iar poporului român
Este necesară intensificarea eforturilor
în vederea stăvilirii cursei înarmărilor

Intervenția reprezentantului român 
la Conferința Uniunii Interparlamentare de la OttawaOTTAWA 7 (Agerpres). — In cadrul Conferinței Uniunii Interparlamentare de la Ottawa au început dezbaterile genârale privind situația politică, economică șl socială din lume.Participanții s-au referit cu prioritate la pericolele care amenință pacea lumii ca urmare a accelerării cursei înarmărilor și au cerut ca parlamentele și guvernele să-și intensifice eforturile în vederea prevenirii unei catastrofe nucleare, pentru promovarea cooperării și înțelegerii, care să asigure dezvoltarea liberă și independentă a tuturor națiunilor.Relevind urmările nefaste ale folosirii forței în relațiile dintre state, numeroase delegații au subliniat imperativul soluționării tuturor conflictelor pe cale pașnică. în context, o atenție deosebită a fost acordată situației grave din Orientul Mijlociu și conflictului dintre Irak și Iran.în legătură cu evenimentele alarmante din Africa de Sud, participanții au cerut să se treacă la măsuri hotărîte menite să determine guvernul minoritar de la Pretoria să pună capăt politicii de apartheid și discriminare rasială.în intervenția sa, președintele

Lucrările reuniunii ministeriale a țărilor nealiniate
Poziția țârii noastre prezentată în cursul dezbaterilorLUANDA 7 (Agerpres). — în capitala Angolei au continuat lucrările . Conferinței ministeriale a țărilor nealiniate. Șefii delegațiilor din Jamaica, Togo, Mali au subliniat necesitatea continuării eforturilor țărilor nealiniate pentru rezolvarea, pe cale pașnică a diferendelor dintre state, crearea de zone denucleari- zate, înfăptuirea dezarmării și folosirea resurselor astfel degajate în scopul dezvoltării.Rolul important al țărilor nealiniate în stingerea unor focare de criză apărute in diferite regiuni ale lumii, prin promovarea unei politici de înțelegere și colaborare, de bună vecinătate, a fost evidențiat de reprezentanții din Cipru, Singapore, Sierra Leone și Iran.Reprezentanții din Guineea, Gabon, Tunisia, R.D.P. Yemen, Sudan, Botswana, Capul Verde și Lesotho s-au pronunțat pentru acțiuni concrete și eforturi conjugate ale țărilor nealiniate în direcția dezvoltării economice, care să contribuie la eliminarea într-un timp cit mai scurt a subdezvoltării economico- sociale, la combaterea eficientă a flagelului foametei, precum și pen

NOUA ZEELANDĂ

Demonstrație împotriva experiențelor nucleareWELLINGTON 7 (Agerpres). — Militanți pentru pace din Noua Zeelandă au participat simbătă, în zona sediului Companiei aeriene franceze din Auckland, la o demonstrație avind drept scop condamnarea experiențelor nucleare la care procedează Franța în Pacific.Demonstrația a precedat cu citeva ore pltecarea unei nave, în numele organizației ecologiste internaționale „Greenpeace", in zona atolului Mu- ruroa, unde se efectuează experiențele nucleare franceze. Goeleta „Breeze", cu un echipaj format din 10 membri, militanți neozeelandezi împotriva armelor nucleare, a părăsit simbătă portul Auckland cu destinația Polinezia Franceză, spre a participa la campania de protest
Democrație vor vota de acum înainte în Parlament pentru partidul său.

INVESTIGAȚII. Navele de cercetări care caută la 120 mile sud- vest de litoralul irlandez resturile avionului de pasageri „Boeing— 747“ al companiei indiene „Air India", prăbușit in ocean la 23 iunie anul acesta, au descoperit partea din față a aparatului, la o adîncime de aproximativ 2 000 m. Ea a fost fotografiată cu ajutorul unui robot special subacvatic, dotat cu camere de luat vederi. După cum se știe, toate cele 329 persoane aflate la bord și-au pierdut viața in accident
CICLON. Numeroase zone situate 

In estul și sudul Norvegiei au fost 
afectate de un puternic ciclon în
soțit de ploi torențiale. In ultimele 
24 de ore, in provincia Buskerud 
au fost inundate culturile de ce
reale și au fost perturbate circu
lația pe autostrăzi, comunicațiile 
telefonice și aprovizionarea cu 
curent electric. Sute de ambarca
țiuni s-au scufundat in fiorduri. 
Autoritățile norvegiene apreciază 
la zeci de milioane de coroane pa
gubele provocate de ciclon.

— urări de noi succese în opera de construire a societății socialiste multilateral dezvoltate în România.Schimbul de mesaje a avut loc cu prilejul primirii de către primul ministru al Republicii Zimbabwe a tovarășului Gheorghe Petrescu, vice- prim-ministru al guvernului, președintele părții române în Comisia mixtă guvernamentală româno-zim- babweană de cooperare economică și tehnică, ale cărei lucrări s-au desfășurat la Harare. In cursul convorbirii ce a avut loc cu acest prilej s-au evidențiat posibilitățile de extindere și adincire a relațiilor economice și cooperării dintre România și Zimbabwe, în special în domeniile minier, industrial, al agriculturii și cercetării științifice.La primire au participat Gheorghe Badrus, ambasadorul țării noastre la Harare, și N. Goche, ambasadorul Republicii Zimbabwe la București.

Grupului interparlamentar român a înfățișat aprecierile președintelui Nicolae Ceaușescu privind cauzele tensiunii din viața internațională, îndeosebi referitoare la consecințele profund negative ale continuării cursei înarmărilor și amplasării de noi arme nucleare în Europa. A fost evidențiată poziția perseverentă și constructivă a țării noastre în direcția realizării dezarmării, în primul rînd nucleare, a înghețării cheltuielilor militare la nivelul anului 1985, a creării de zone fără arme nucleare și baze militare străine în Balcani, în alte regiuni ale Europei și în lume. în acest cadru a fost reliefată necesitatea intensificării eforturilor tuturor statelor, îndeosebi ale celor din N.A.T.O. și Tratatul de la Varșovia, în vederea asigurării succesului negocierilor sovieto-ame- ricane, precum și a încheierii cu rezultate pozitive a dezbaterilor din forumurile multilaterale de la Geneva, Stockholm și Viena.Reprezentantul român a subliniat totodată actualitatea propunerii președintelui României in legătură cu organizarea unei conferințe internaționale pentru Orientul Mijlociu, care să ducă la o pace justă și durabilă în regiune.
tru sprijinirea popoarelor, care luptă pentru eliberare, independență, înfăptuirea drepturilor lor legitime, pentru dezvoltare ecorio- mico-socială de sine stătătoare, im- potriva rasismului și politicii de apartheid.Intervenind In dezbateri,' șeful delegației române. Constantin Oancea, adjunct al ministrului afacerilor externe, a înfățișat poziția țării noastre, a președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de solidaritate cu țările nealiniate în lupta pentru oprirea cursei înarmărilor, în primul rînd a celor nucleare, și înfăptuirea dezarmării, încetarea fără in- tirziere a conflictelor armate și rezolvarea tuturor problemelor litigioase dintre , state exclusiv prin mijloace pașnice, depășirea subdezvoltării și edificarea noii ordini economice internaționale, lichidarea definitivă a stăpinirii coloniale, a rasismului și politicii de apartheid.Miniștrii de externe ai țărilor nealiniate au hotărît ca Zimbabwe să găzduiască viitoarea reuniune la nivel înalt a mișcării de nealiniere.

împotriva desfășurării de experiențe nucleare, organizată de „Greenpeace".După cum se știe, la 10 iulie, în portul Auckland a avut loc un atentat soldat cu scufundarea navei „Rainbow Warrior" a organizației „Greenpeace", implicați fiind cetățeni francezi.
Se extinde mișcarea de solidaritate cu lupta 

populației africane din R.S.A.PARIS 7 (Agerpres). — Mișcarea franceză împotriva rasismului si pentru prietenie între popoare a adresat un apel guvernului Franței, in care se cere instituirea unor sancțiuni eficiente împotriva regimului rasist de la Pretoria. Opinia publică progresistă franceză. se spune in document, cere organizațiilor guvernamentale și firmelor particulare să întrerupă orice contacte cu guvernul de La Pretoria.STOCKHOLM 7 (Agerpres). — Compania de tehnică electronică „Sattkontrol" din orașul suedez Malmo a refuzat să realizeze pentru R.S.A. o comandă în valoare de un milion de coroane reprezentind instalații electronice. Hotărirea a fost luată la inițiativa organizației sindicale a companiei. în semn de protest împotriva politicii de apartheid a guvernului de la Pretoria.BRUXELLES 7 (Agerpres). — Din inițiativa organizației „Tirierii comuniști"; în fața ambadei R.S.A. din
Conflictul iraniano-irakianTEHERAN 7 (Agerpres). — In cursul unor operațiuni militare efectuate vineri, avioane militare iraniene au distrus instalațiile petroliere din localitatea Ain El Zalleh, din nord-vestul Irakului, la 240 kilometri de frontieră, și o stație radar din provincia Irbil, in nordul teritoriului Irakian, relevă un comunicat iranian citat de agenția IRNA.

Adunarea festiva 
de la Sofia

cu prilejul celei de-a 41-a 
aniversări a victoriei 
revoluției socialisteSOFIA 7 (Agerpres). La Sofia a avut loc, sîmbătă, adunarea festivă consacrată celei de-a 41-a aniversări a victoriei revoluției socialiste din Bulgaria din septembrie 1944. în prezidiul adunării au luat loc Todor Jivkov, secretar general al C.C. al P.C.B., președintele Consiliului de Stat al R.P. Bulgaria, alți conducători de partid și de stat bulgari.Despre semnificația evenimentului sărbătorit a vorbit Ciudomir Aleksandrov, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.B., prim-vicepreședin- te al Consiliului de Miniștri.In aceeași zi au fost depuse coroane de flori la Mausoleul „Gheorghi Dimitrov11 și la Mormintul soldatului necunoscut din Sofia.

0 cuvîntare a secretarului 
general al C.C. al P.C.U.S.MOSCOVA 7 (Agerpres). — într-o cuvintare rostită la Consfătuirea activului de partid și economic din regiunile Tinmen și Tomsk, Mihail Gorbaciov, secretar general al C.C. al P.C.U.S., a arătat că, in ultimul timp, C.C. al P.C.U.S. și guvernul sovietic au adoptat hotărîri importante vizind accelerarea trecerii economiei pe un făgaș intensiv și creșterea eficienței producției — transmite agenția T.A.S.S.Referindu-se la hotărirea recentă privind dezvoltarea complexă a industriei de petrol și gaze în Siberia de vest, M. Gorbaciov a arătat că aceasta prevede ca, prin dezvoltarea internă, folosindu-se realizările progresului tehnico-științific, să fie sporite considerabil eficiența și trăinicia bazei de combustibili a țării. Este necesar, a spus el, ca in viitor să fie asigurată dezvoltarea în avans a științei in regiunile Siberiei și ale Orientului îndepărtat.

Apel al Conferinței 
internaționale 

de la HabarovskMOSCOVA 7 (Agerpres). — Conferința internațională „40 de ani de la victoria asupra Japoniei militariste și sarcinile luptei pentru pace in țările din Asia și Oceanul Pacific" și-a încheiat lucrările la Habarovsk, a- doptind un mesaj către popoarele din regiune, prin care le cheamă la intensificarea eforturilor in direcția încetării cursei înarmărilor, a prevenirii pericolului unui nou război. Delegații din aproape 40 de țări și reprezentanți ai unor organizații internaționale și-au exprimat solidari^ tatea cu țările și popoarele care se pronunță pentru crearea unor zone denuclearizate, cu lupta forțelor democrate și antirăzboinice ce militează împotriva creării de baze militare străine pe teritoriile lor, informează agenția T.A.S.S.
„Hotărirea guvernului grec 

de a evacua armele 
atomice de pe teritoriul 
tării este irevocabilă4*ATENA 7 (Agerpres). — Un purtător de cuvint al guvernului grec a declarat că poziția actualului cabinet socialist cu privire la transformarea Balcanilor într-o zonă lipsită de arme nucleare a rămasneschimbată, iar Grecia va continua să acționeze in această direcție. El a adăugat că hotărirea Greciei de a evacua armele nucleare de pe teritoriul țării este irevocabilă, rezer- vîndu-și dreptul de a elimina în mod unilateral armele nucleare în orice moment pe care îl va considera oportun.Purtătorul de cuvint a reamintit faptul că armele nucleare au fost, amplasate în Grecia fără acordul parlamentului, iar evacuarea lor reprezintă o hotărîre politică ce intră în atribuțiile guvernului.

Bruxelles a avut loc o demonstrație de protest împotriva reprimării brutale de către regimul rasist de la Pretoria a populației de culoare, majoritare în tară. Participanții Ia demonstrație au cerut guvernului belgian să înceteze orice legături cu guvernul de la Pretoria.PRETORIA 7 (Agerpres). — Guvernul de la Pretoria continuă să adopte măsuri represive împotriva oricăror adversari ai regimului bazat pe apartheid, unul din principalele „obiective" fiind Frontul Democratic Unit, organizație ce grupează 700 de mișcări de luptă împotriva discriminării rasiale în Republica Sud-Africană, relatează a- gentia France Presse. citind datele difuzate de un comitet de sprijinire a deținuților politici. In prezent, jumătate din membrii conducerii U.D.F. se află în imposibilitatea de a acționa, deoarece sint în arest preventiv sau așteaptă să fie judecați. arată A.F.P.
BAGDAD 7 (Agerpres). — Avioane de luptă irakiene au atacat sîmbătă dimineața, pentru a doua oară în ultimele 24 de ore, terminalul petrolier de pe insula iraniană Kharg, lansind asupra obiectivului patru tone de bombe incendiare, a anunțat la Bagdad un purtător de cuvint militar citat de agențiile internaționale de presă.
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