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lorioasa aniversare a revoluției

de eliberare socială și națională.

antiifascista și antiiimperialistă

Constructori în întrecereMăreț act de demnitate națională, 
expresie a voinței poporului român 
de a trăi liber, de sine stătător

Insurecția din august 1944 a marcat începutul revo
luției de eliberare socială și națională, antifascistă și an- 
tiiniperialistă, care a dus la cucerirea adevăratei indepen
dențe a patriei, la transformarea revoluționară socialistă 
a României.

NICOLAE CEAUȘESCU

Evocînd actul Istoric de la 23 August 1944, tovarășul Nicolae Ceaușescu i-a definit — ca, de altfel, atitor altor momente și fenomene marcante ale trecutului național asupra cărora a stăruit cu exemplară consecvență in perioada inaugurată de Congresul al IX-lea — liniile de forță, semnificațiile de profunzime, i-a luminat adevăratele sensuri și înțelesuri, i-a relevat insemnătatea hotăritoare pentru destinul poporului nostru. In concepția secretarului general ai partidului. întemeiată pe o adincă cunoaștere a dezvoltăriipoporului nostru, a procesualitățiiistorice, evenimentele din august 1944, antrenind in focul luptei forțe populare de o amploare fără precedent, răsturnind regimul politic an- tonescian ce aservise țara Germaniei naziste și lichidind, astfel, dependența țării față de aceasta ca și față de orice alte puteri imperialiste, de- clanșind lupta de eliberare a întregului pămint românesc de sub ocupația hitleristă și horthystă, au dgt o strălucită ilustrare voinței de libertate a poporului român, forței sale de creație istorică, au constituit momentul de început al celui mai vast și profund proces de transformări revoluționare din societatea românească. Proces in cursul căruia poporul a devenit stăpîn deplin al întregii avuții naționale, făurar al orînduirii celei mai drepte și mai înaintate — orînduirea socialistă și comunistă —, asigurîndu-și astfel cu adevărat independența și suveranitatea națională.In lumina unei asemenea larg cuprinzătoare aprecieri, istorica înfăptuire de la 23 August 1944 ne apare ca un măreț act de demnitate și energie națională, ca operă proprie a unui popor ferm hotărit să facă totul pentru a trăi liber și demn, intr-o țară de sine stătătoare, suverană. Ziua de 23 August 1944 se așază, astfel, in continuitatea firească a întregii noastre istorii, in decursul găreia a rămas mereu vie flacăra dragostei de libertate, s-a afirmat cu impresionantă forță voința de neclintit a oamenilor acestor meleaguri de a nu se lăsa îngenun- cheați de vicisitudinile vremurilor, ei aflind in nestrămutatul lor atașament față de glia moștenită din străbuni un mare izvor de tărie pentru apărarea libertății patriei lor.

Desigur, de-a lungul secolelor, de-a lungul mileniilor care alcătuiesc zbuciumata dar glorioasa Istorie românească, împrejurările, condițiile concrete în care s-a desfășurat lupta românilor pentru libertate și independență au fost diferite. Ceea ce este însă comun atîtor strălucite izbînzi pe care românii au reușit să le înscrie în marele hronic al trecutului lor este faptul că în bătăliile pentru apărarea țării s-a ridicat la luptă întregul popor, tot ce mișcă in țara asta, toți fiii săi, care, înfrățiți cu muntele și dealul, cu codrii și riurile țării, au lovit pe cuprinsul românesc, pretutindeni și necruțător, dușmanul. „Unirea face puterea1* a fost marele adevăr care ne-a insoțit mereu istoria ; sub semnul acțiunii unite, convergente a întregului nostru popor au stat toate împlinirile noastre : păstrarea nea- tirnării statelor românești in evul mediu, într-o perioadă cînd de pe harta lumii erau șterse atîtea țări ca entități politice de sine stătătoare, restaurarea independenței depline in 1877—1878, desăvîrșirea unității na- țional-statale în acel eroic și cald decembrie 1918.

O imagine atit de obișnuită, in aproape toate orașele țării, rod al politicii partidului nostru de industrializare socialistă. In fotografia de față, o parte din platforma industrială a municipiului lași, intrat de mai mulți ani in rîndul marilor orașe puternic industrializate ale patriei noastre

Cu o forță impresionantă s-a verificat acest adevăr fundamental al istoriei românești în zilele lui august 1944, izbinda măreață de acum 42 de ani fiind rezultatul unanimității de gînd și simțire a întregii națiuni, rodul acelei voințe unice in care s-au topit toate voințele țârii, din care s-a înălțat zăgazul uriaș de care s-a zdrobit acerba împotrivire a Reich-ului nazist. „Masele populare — spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu —și-au dobindit, cu arma in mină, dreptul la libertate și neatirnare, dreptul de a fi deplin stapinc pe bogățiile naționale, de a-și făuri destinele potrivit intereselor și aspirațiilor proprii, precum și posibilitatea de a construi pe pămintul patriei cea mai dreaptă și mai înaintată orîn- duire socială — orînduirea socialistă și comunistă".Forța care s-a pătruns cel mai adine de adevărul fundamental al libertății și independenței patriei, al întregii ei deveniri a fost partidul comuniștilor români. In spiritul strălucitelor sale tradiții revoluționare, pe temelia marii sale expe-
(Continuare in pag. a III-a)

Ne aflăm la Combi
natul minier al cupru
lui de la Roșia Poieni, 
unde consemnăm fru
moase fapte de muncă, 
pe măsura eforturilor 
depuse pentru reali
zarea acestui mare o- 
biectiv. La întrebarea 
„Ce este nou pe șantier inginerul Cor
nel Nicoară, directorul 
combinatului, ne-a 
răspuns :

— Noutatea de ulti
mă oră este începerea 
rodajului mecanic la 
moara autogenă de pe 
linia a treia de prelu
crare a minereului. 
Rodajul motoarelor la 
moara cu bile s-a în
cheiat. Sintem in faza 
de finalizare a monta
jului întregii linii.

Această „fază de 
finalizare" înseamnă 
de fapt o minuțioasă, 
extrem de minuțioasă 
verificare a calității 
montajului utilajelor 
celei de-a treia linii

de prelucrare — pri
mele două linii au fost 
mai de mult puse in 
funcțiune — respectiv 
a morii cu bile și a 
morii autogene. Aici 
acționează, in aceste 
zile, cu emoția fireas
că fiecărui debut, pe 
care experiența dobin- 
dită la punerea in 
funcțiune a primelor 
două linii nu o poate 
îndepărta, echipele de 
montaj aparținind u- 
nui număr mare de 
unități specializate. Cu 
toții sint însuflețiți de 
aceeași dorință : asi
gurarea unui început 
productiv cit mai bun. 
Această linie de pro
ducție reprezintă 25 la 
sută din capacitatea 
finală a combinatului, 
argument în plus pen
tru ca fiecare gest, cu 
valoarea lui tehnologi
că si umană, fiecare 
decizie să capete o 
mare răspundere. Pen
tru că știu foarte bine

Cinstesc titlulZile de puternic avînt creator, zile de entuziastă mobilizare a brigadierilor din cadț-ul Șantierului na'țional al'tineretului de la Rovi- nari. Aflindu-ne în acest început de august printre cei peste 700 de excavatoriști, mecanici și conducători auto, purtători ai uniformelor albastre de brigadier, nu am putut să nu consemnăm elanul cu care acționează, alături de minerii din cel mai puternic bazin carbonifer al țării, pentru a scoate la lumină cantități tot mai mari de lignit energetic.în perimetrul de excavare al mi- crocarierei Rovinari-Vest, l-am în- tîlnit pe comandantul șantierului, Nicolae Frățilescu, de la care am

ÎN ZlftRUL DE AZI:

RUBRICILE NOASTRE :
• Scrisori ale oameni
lor muncii adresate con
ducerii partidului
• Fapte, inițiative, pre
ocupări din județele ță
rii • Festivalul național 
„Cîntarea României"

cu toții : funcționarea 
perfectă a liniei res
pective înseamnă mai 
mult cupru pentru 
țară. Dintre atîția si 
atiția bărbați concen
trați asupra lucrului 
este greu să eviden- 
țiezi pe cineva anume.

Dăm cuvintul tot di
rectorului combinatu
lui, care exprimă gin- 
dul fiecăruia dintre ei:

— Sintem pregătiți 
ca în această lună să 
încheiem probele me
canice pentru a trece 
la cele tehnologice. 
Este un program de 
lucru concret, care 
sintetizează angaja
mentul tuturor forțe
lor concentrate pe a- 
ceastă platformă — 
beneficiar. montor, 
furnizor de utilaje — 
de a intimpina ziua de 23 August cu fapte 
de muncă demne de 
a fi înscrise în cro
nica acestor ani eroici. (Ștefan Dinică).

de brigadieraflat că în bilanțul primelor 7 luni ale anului, harnicii brigadieri de aici au înscris substanțiale depășiri, care se cifrează lă peste 500 000 mc masă minieră excavată și transportată. „Această săptămină — ne-a spus el — are pentru noi o semnificație deosebită, intrucit pe 10 august sărbătorim „Ziua brigadierului". Locul I pe care l-am obținut anul trecut în întrecerea ute- cistă cu celelalte șantiere naționale din tară ne obligă. De aceea, sintem hotăriți să cinstim această zi cu o producție suplimentară de cel puțin 25 000 tone cărbune și ne-am angajat ca pînă la 23 August să dublăm această cantitate". (Dumitru Prună).
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ÎNDEMNUL PATRIOTIC
AL ISTORIEI

Prin ceea ce se trăiește si prin 
ceea ce se scrie, prin ceea ce se 
învață și prin ceea ce se poeti
zează și intră în legendă, prin 
ceea ce se eternizează in con
știința generațiilor și prin ceea ce 
se preschimbă în instinct de soli
daritate de neam, istoria s-a com
portat și se comportă ca o ma- gistra vitae? Și calitatea istoriei 
de dăscălită întru toate ale trăirii 
oamenilor și societăților, popoare
lor și statelor rezultă din plurali
tatea și ubicuitatea ei. Adică 
există, funcționează, se manifestă 
in toate laturile activității umane, 
într-o omniprezentă și in orice loc, 
in același timp. Cre
dem in aforismul lui 
Lucian Blaga: „Există 
două realități a căror 
imensă, zdrobitoare 
greutate nu o simțim, 
dar fără de care nu 
putem trăi : aerul și istoria".

Istoria este stilpul înțelepciunii 
de care are nevoie orice om, orice 
popor, orice stat, orice formă de 
activitate umană. Pentru că nimic 
nu cade din senin, iar izvodiri de 
generații spontane încă nu s-au 
cunoscut nici în basme. Totul por
nește de la ceva care evoluează, 
care se dezvoltă, se transformă din 
ceva preexistent. Și orice naștere, 
orice evoluție, orice progres sau 
regres este istorie. Spiritul uman 
are nevoie să știe ce a fost ca 
să înțeleagă ceea ce este și sa 
poată pregăti ceea ce va să fie. 
Căci, în fond, totul a fost istorie 
și totul devine istorie. In latura 
vieții sociale și naționale, cunoaș
terea istoriei este o necesitate ab
solută. Actorul colectiv al istoriei 
este poporul ; scena pe care se des
fășoară epopeea, drama, tragedia, 
comedia istoriei este țara, patria. 
„De îndată ce nu mai are patrie, 
spune Rousseau, omul încetează de 
a mai fi".

Ideatic vorbind, istoria se alcă
tuiește, se clădește prin noțiunile 
de muncă și luptă, creație și viață, 
prin forța și capacitatea oameni
lor, a popoarelor, așezate intr-un 
loc pe glob, intr-o patrie, într-un 
stat. Istoria vădește ceea ce s-a 
înscris ca plus și minus in trecut. 

ÎNSEMNĂRI

ceea ce a fost progres și regres. 
Prin aceste date ea ne instruiește 
și ne sugerează, ne arată direcțiile 
de mers. Cunoscînd istoria și tra
dițiile progresiste, prețuim și mai 
mult libertatea, independența po
porului, a patriei. învățăm cum să 
ne ferim de greșeli și să gindim 
mai temeinic asupra viitorului. în
vățăm cum să apărăm patria și li
bertatea, independența și progresul 
țării. învățăm a păstra bunurile 
materiale și spirituale dobîndite, 
cucerite de înaintași prin îndelun
gă și grea luptp, adesea cu eroice 
jertfe. Pentru toate acestea, chin 
din clipa zămislirii ei. istoria a fost 

o știință formativă. „Cunoscind istoria glorioasă a poporului nostru, arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, luptele și sacrificiile înaintașilor noștri, strădaniile lor în perfecționarea creației materiale și spirituale, învățăm să prețuim și să iubim mai mult, mai profund cuceririle prezentului, să facem totul pentru a le dezvolta, pentru a făuri istoria nouă a patriei noastre, istoria socialismului".

Legătura dintre istorie și dra
gostea de țară și popor funcțio
nează ca o legătură firească, lo
gică, genetică. Istoria și poezia ei, 
legenda au fost socotite, totdeauna, 
generatoare de învățăminte, de în
demnuri și povățuitoare la rațiu
ne, ca și generatoare de încredere în progres, în viată sau izvoditoa- 
re de entuziasm. Cu acest scop au 
scris toți istoricii mari ai tuturor 
popoarelor. De la Herodot pînă la 
Plutarch, de la Titus Livius la 
Voltaire și de la Leopold Ranke n 
Michelet, iar la noi de la cronicari 
pînă la Bălcescu, Xenopol, lorga 
sau Pârvan, toti pot fi socotiți mari 
dascăli ai popoarelor lor și chiar 
ai omenirii. Cronicarii români au 
socotit, întotdeauna, istoria drept 
o călăuză morală. drept un 
nesecat izvor de înțelepciune, de 
pilde eroice, „pentru ca să pu
tem și traiul vieții noastre a

Dumitru ALMAS
(Continuare in pag. a IV-a)

DIN MARILE ÎMPLINIRI REVOLUȚIONARE 
ÎN ANII LIBERTĂȚII NOASTRE

Tinăra industrie a României socialiste (căci tinără este o industrie care s-a născut și a ajuns să poată fi numită ca atare, practic, în doar ceva moi mult de trei decenii) produce 
astăzi 90-95 la sută din necesarul de mașini 
și utilaje tehnologice al economiei naționale. Al unei economii de mare complexitate, căreia nu-i este străin aproape nici unul dintre domeniile activității economice practicate azi pe mapamond. De la minerit și extracție petrolieră la termo și hidroenergetică, de la chimie și petrochimie la utilizarea izotopilor radioactivi, de la siderurgie și metalurgie neferoasă la mecanică fină, de la construcții de mașini grele la aeronautică, de la mașini-unelte pentru toate utilizările la automatică, electrotehnică, robotică și electronică de performanță...Cînd, în mod curent, vorbim despre dezvoltarea industriei socialiste românești, folosim argumentul volumului. Al volumului fondurilor fixe, al volumului producției. Pentru că acesta este, intr-adevăr, cel mai expresiv element al dezvoltării industriale. Progresul nostru este aici de-a dreptul spectaculos ; nivelul atins astăzi față de cel din urmă cu patru decenii aproape că nu mai suportă comparația (numai in domeniul construcțiilor de mașini, de exemplu, producția a crescut în 1985, față de 1945, de... 470 de ori !). Mai există însă un element de care neapărat trebuie să vorbim atunci cind vrem să cuprindem întreaga dimensiune a progresului industrial : nivelul tehnic. In care se include capacitatea de a concepe și fabrica produse industriale cu un înalt grad de tehni

citate și de o diversitate in măsură să acopere cerințele atit de complexului nostru ansamblu economic. Să ne amintim un episod semnificativ din urmă cu aproape patru decenii : fabricarea primului tractor românesc, „IAR-22" — acum piesă de muzeu. Sigur, avem acum o industrie de tractoare moderne, într-o mare va-
Industria românească, 
competitivă, în continuă 

diversificare
rietate de tipuri și pentru o multitudine de utilizări. Dar atunci ? Atunci, producerea unui singur tip de tractor, suficient de simplu, nu fusese deloc o treabă ușoară, ea pusese la mare ambiție pe realizatori, mai ales că un reprezentant marcant al altor rînduieli politice și economice declarase sus și tare că el se va lăsa călcat de acest prim tractor românesc dacă va fi produs și va merge, intr-atît i se păreau de reduse posibilitățile industriei românești de

pe atunci. Tractorul a fost fabricat, multiplicat în mii de exemplare, a funcționat, a arat o- goarele României fără ca respectivul domn să-și fi ținut făgăduiala. Episodul acesta - ținind a- cum de istorie — este cum nu se poate mai grăitor. El vorbește despre faptul că industrializarea socialistă a avut încă din start, ca principale coordonate, satisfacerea cerințelor, stabilite rațional, ale diverselor sectoare de activitate economică, ambiția autodepășirii, efortul unei perpetue perfecționări, gindirea tehnică originală. Numai valorificarea, pe un plan superior, a propriei capacități de creație, numai îndeplinind condițiile unei depline afirmări a valorilor, numai antrenind în procesul dezvoltării resursele intelectuale și experiența profesională a tuturor și numai prin efortul persistent și sistematic de ridicare a gradului general de instruire și competență a izbutit societatea noastră să atingă performanța (căci este o performanță I) de a fi in măsură să producă cvasitotalitatea uriașului și atit de complexului arsenal al mijloacelor moderne de producție pentru industrie, agricultură, transporturi, cercetare științifică, asistență medicală, activitate culturală etc. Iar această atit de largă deschidere către manifestarea plenară a inteligenței, talentului și instruirii, într-un efort general perfect concertat, potrivit unei strategii a dezvoltării pe o lungă perioadă istorică, această
__________________________Mihai CARANFIL 
(Continuare în pag. a V-a)

Pentru dezvoltarea 1 Toate resursele de nutrețuri strînse 
puternică . . ,a zootew , și depozitate cu grija gospodăreasca!

Echipa de reporteri ai „Scinteii" transmite din judelui Buzău
Una din cele mai importante sarcini ce revin in aceste zile lucră

torilor din agricultură și cu deosebire crescătorilor de animale o con
stituie strîngerea, conservarea și depozitarea tuturor surselor de nu
trețuri, acțiune prin care să se asigure, cantitativ și calitativ, furajarea 
corespunzătoare a întregului efectiv de taurine și ovine pină la viitoarea 
recoltă. Din datele furnizate de Ministerul Agriculturii, rezultă că unită
țile agricole din numeroase județe, între care Arad, Bihor, Caraș-Se- 
verin, Harghita, Olt, Mehedinți, Timiș și sectorul agricol Ilfov, valori- 
ficînd din plin condițiile existente, au depozitat cantități de finuri apro
piate de cele prevăzute in programul stabilit pînă la sfirșitul lunii iulie. 
In alte județe, cum sint Botoșani, Buzău, Galați, lași. Neamț, Sucea
va, Vaslui, Vrancea, care dispun de suprafețe însemnate de finețe, au 
fost depozitate doar între 25 și 39 la sută din cantitățile prevăzute de 
fin. Ne propunem ca într-un șir de investigații făcute de brigada „Scîn- 
teii" să analizăm cauzele acestor rămâneri in urmă.La sfîrșitul acestui an, unitățile agricole de stat și cooperatiste din județul Buzău vor avea, conform sarcinilot de plan, un efectiv de 131 500 bovine și 301 000 ovine. Raportate la suprafața agricolă a județului, acestea sint din cele mai mari efective concentrate intr-un județ. De la începutul anului, organele județene de partid și agricole au întocmit necesarul de furaje pe baza rațiilor îmbunătățite, stabilite de Ministerul Agriculturii, care să ajungă pentru hrana animalelor pînă la recolta din 1987. Necesarul de furaje, pe categorii de sortimente, se prezintă astfel 1 finul — 112 000 tone,

suculente — 447 000 tone și grosiere — 186 200 tone. La ora actuală (5 august a.c.), din întregul necesar au fost depozitate 32 000 tone fin, 10 000 tone suculente și 65 000 tone grosiere.
Un bilanț care trebuie 

să îndemne la acțiuni fermeEvident, toate aceste cifre sint cu mult sub necesarul stabilit. Una din explicațiile date de specialiști constă în diminuarea surselor de a- sigurare cu furaje. De la început subliniem că sursele de asigurare a nutrețurilor planificate reprezintă, în

momentul de față, doar jumătate din cit s-a luat in considerație la începutul anului. Motivul principal îl constituie seceta prelungită, începută din luna martie. Dacă vom compara județul Buzău cu cea mai mare parte a zonelor din țară, unde ploile abundente au făcut din 1986 un an al furajelor, lucrurile vor părea de neințeles. Și totuși realitatea din teren confirmă că aici crescătorii de animale se confruntă cu greutăți foarte serioase. Pe raza consiliilor agroindustriale Balta Albă, Stilpu, Rușețu, Smeeni, Topliceni, Mihăilești, Săhă- teni și Poșta Cîlnău, care cuprind mai mult de jumătate din suprafața agricolă a județului, ne-am convins la fața locului că pășunile și finețele naturale sint în marea lor majoritate pirjolite de arșiță, nu mai prezintă masă verde pentru a fi pășunate sau cosite, culturile duble de plante furajere pentru masă verde și siloz sint aproape integral compromise, iar în multe locuri sfecla este, de asemenea, com-
Aurel PAPADIVC 
Stelian CHIPER

(Continuare in pag. a V-a)
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SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCII 
ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUIanalizateeticii

Măsuri de îmbunătățire a activității

„La indicația dumneavoastră s-a înființat Institutul de cercetări și producție pentru cultura și industrializarea sfeclei de zahăr și substanțe dulci din Fundulea, avind ca scop elaborarea de tehnologii pentru cultura sfeclei de zahăr, extracția zahărului și substanțelor dulci, crearea de soiuri valoroase și asigurarea seminței pentru sfecla de zahăr — se arăta la începutul unei scrisori adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu. în- trucit situația actuală a institutului nu este corespunzătoare, vă scriem aceste rînduri. fiind convinși că veți dispune luarea măsurilor necesare in vederea optimizării activității acestui important for de cercetare științifică și producție agro-alimentară“.Autorul scrisorii relata fapte și date concrete privind anumite deficiențe in realizarea investițiilor și a temelor de cercetare, în cheltuirea unor fonduri, in funcționarea unor laboratoare etc.Secretarul general al partidului a indicat ca scrisoarea să fie repartizată, spre rezolvare, prim viceprim-ministrului de resort al guvernului și secretarului cu probleme agrare al C.C. al P.C.R. Cercetările efectuate și discuțiile purtate cu membrii comitetului de partid și un număr însemnat de oameni ai muncii din institut, cu cadre de conducere și specialiști aparținind antreprizelor de construcții și organizațiilor de proiectare, participante la executarea și punerea in funcțiune a obiectivelor de investiții ale institutului, a rezultat că, in cea mai mare parte, afirmațiile din scrisoare corespund realității.
Ordine și disciplină in toate unitățile cooperatiste!

La C.C. al P.C.R. a sosit o scrisoare care semnala unele neajunsuri in activitatea conducerii Uniunii județene a cooperativelor de producție, achiziții și desfacerea mărfurilor Caraș-Severin, între care existența unor imobilizări și stocuri de mărfuri, lent vandabile, pagube materiale etc. — ceea ce a făcut ca această unitate să se situeze pe unul din ultimele locuri in intrecerea socialistă din 1985. De asemenea, erau semnalate abuzuri in ce privește angajarea de personal, pe baza legăturilor de familie, in unitate creindu-se astfel un climat de muncă .nesănătos, cu repercusiuni asupra rezultatelor economico-financiare.Pentru verificarea faptelor s-a deplasat la fața locului, un colectiv de activiști de la Consiliul de Miniștri, CENTROCOOP și Comitetul județean de partid Caraș- Severin, sub îndrumarea prim viceprim-ministrului de resort al guvernului — așa cum a indicat tovarășul Nicolae Ceaușescu.A rezultat că, intr-adevăr, în anul 1985 și in trimestrul I 1986 n-au fost realizate sarcinile de plan la o serie de indicatori ; producția industriei mici a înregistrat creșteri cu mult sub posibilități ; in activitatea comercială s-au ma- \_____________________________________________

Cum sint asigurate stocurile de cărbune la termocentrale?
Asigurarea stocurilor normate de cârbune este o condiție de bazo pentru funcționarea in bune condiții, la capacitatea programată, a termocentralelor in sezonul rece. Pină la 30 septembrie, în termocentrale trebuie să se asigure un stoc de 6 milioane tone de cărbune. Din situația la zi prezentată in tabelul alăturat, cind sint mai puțin de două luni pină la termenul scadent pentru această sarcină, stocul este mai mic cu 2,3 milioane tone de cărbune. Care este ritmul livrărilor de cărbune pentru stocul sezonului rece ? Sint citeva întrebări la care am căutat răspuns in sondajul de azi al „Scînteii", in citeva unități energetice.Iată mai. intii un punct de vedere al directorului tehnic al centralei industriale de producere a energiei electrice și termice, ing. Tiberiu Cimpureanu : „în prezent nu este atinsă puterea programată a centralelor ce funcționează pe cărbune. Ne confruntăm, in continuare, cu o serie de probleme tehnice la termocentralele Turceni și Rovinari, unde se efectuează numeroase lucrări de reparații și modernizări. Cu privire la stocurile de cărbune la aceste două ceritrale se poate remarca că ele sint in creștere, datorită, mai ales, funcționării la puteri reduse a grupurilor energetice. La celelalte termocentrale cea mai mare parte din cărbunele care este primit se utilizează pentru consumul zilnic și o cantitate destul de redusă intră in stocurile pentru sezonul rece. în unele cazuri datorită neritmicității livrărilor sintem nevoiți să consumăm din stoc. De pildă, in luna iunie la termocentrala Onești am extras peste 30 000 tone din depozit pentru acoperirea consumului de combustibil zilnic. O situație cu totul deosebită se inregistrează la centralele Mintia și Ișalnița unde stocurile sint mult inferioare față de prevederile programelor. Or, aceste două mari unități au o importantă pondere in sistemul energetic. Din discuțiile avute cu factori de răspundere din Ministerul Minelor, Petrolului și Geologiei sintem informați că peste 2 milioane tone de cărbune se află stocat la diferite exploatări miniere, neputind fi expediat din lipsa mijloacelor de transport. în același timp, aș evidenția problema pusă în discuție nu numai din punct de vedere cantitativ, cit și calitativ. Acțiunea minerilor de a da cit mai mult cărbune se impune a fi strîns legată de necesitatea de a livra cărbune de

Investiția „Stația-pilot pentru cercetare privind producția și prelucrarea sfeclei de zahăr și a substanțelor dulci" nu a fost realizată integral nici în prezent — deși avea termen de punere în funcțiune anul 1984. Faptul s-a datorat și nelivrării de către întreprinderi constructoare de mașini a două reductoare aromice și a unei instalații de concentrat și recuperat arome, precum și a lipsei agentului termic și casei de vegetație.Pentru deteriorările produse la sere în ultimele două ierni, ca urmare a cantităților mari de zăpadă căzute, nu s-a întocmit nici un document din care să rezulte valoarea pagubelor și răspunderile. Cheltuielile de reparații a deteriorărilor au fost suportate din fondurile de investiții. S-a executat și dat în funcțiune spațiul corespunzător laboratorului de produse zaharoase al institutului — fără a fi insă dotat cu utilajele necesare. Ca urmare, laboratorul, cu un efectiv de 4 cercetători și 5 la- boranți. funcționează de fapt pe lingă întreprinderea de produse zaharoase din București.S-a confirmat că în perioada 1984—1985 s-au efectuat doar o treime din analizele tehnologice la butașii de sfeclă ; cit privește analizele de germinație, au fost organizate abia in 1985 și în număr redus.în raport se precizează că răspunderi pentru lipsurile Constatate revin și conducerii Centralei industriei zahărului și produselor zaharoase, care nu a acționat in măsură suficientă și nu a acordat 

nifestat preocupări insuficiente pedtru contractarea fondului de marfă și repartizarea judicioasă a acestuia pe cooperative, pentru prevenirea formării de stocuri de mărfuri peste necesar, pentru apărarea avutului obștesc. în ultimii 5 ani, numai pentru imobilizările create s-au plătit mari sume de bani cu dobînzi și penalizări. Situația financiară a unor cooperative s-a agravat prin creșterea volumului pierderilor înregistrate.în raportul de cercetare se apreciază că stilul și metodele de muncă ale conducerii uniunii județene și ale unor conduceri de cooperative au fost necorespunzătoare. Unele materiale care se analizau in cadrul biroului executiv aveau un caracter formal, nu abordau probleme de fond ale organizațiilor și nu se finalizau prin măsuri concrete pentru eliminarea neajunsurilor. Nu au fost analizate și trase la răspundere, pentru activitatea necorespunzătoare. unele cadre de conducere ale uniunii județene, inclusiv pentru manifestările de ușurință in angajarea cadrelor de conducere la unele cooperative.Ca urmare a cercetărilor întreprinse de brigada de control, au fost 

cit mai bună calitate, cu un procent redus de steril și umiditate, cu o granulație corespunzătoare.
MINTIA-DEVA

Consumuri în plină vară 
din depozitele 
pentru iarnă ?Iată punctul de vedere al inginerului Ieronim Rusan, directorul întreprinderii electrocentrale Deva :„Se află in reparație capitală grupul nr. 2 de 210 MW. care este planificat să reintre in exploatare in prima decadă a lunii septembrie. Efectuăm o serie de remedieri la unul din cazanele de la grupul nr. 3. în aceste condiții puterea medie zilnică realizată este de 700 MW. La termocentrala Mintia-Deva s-a statornicit de mult timp regula ca in lunile de vară să se stocheze o importantă cantitate de cărbune care să asigure funcționarea neîntreruptă, normală a' tuturor grupurilor energetice pe timpul sezonului rece. Livrările de cărbune din Valea Jiului sint cu mult sub prevederile de plan. Ele abia satisfac cerințele consumului zilnic de combustibil mai redus din această perioadă și nu arareori sintem nevoiți să preluăm importante cantități de cărbune din depozit. Altfel spus, consumăm în plină vară din stocul de iarnă. Nici intr-un alt an, la această dată nu am avut stocul de cărbune atit de scăzut. în cadrul centralei am întreprins o serie de măsuri tehnico-organizatorice la gospodăria de combustibil pentru a putea prelua zilnic 14 000—15 000 tone de combustibil. Avem importante capacități de stocare, iar in prezent se 

sprijinul necesar pentru rezolvarea multiplelor probleme cu care s-a confruntat institutul.Concluziile cercetării au fost discutate cu conducerile Comitetului județean Călărași al P.C.R.. a M.I.A. și Academiei de Științe Agricole, stabilindu-se măsuri privind terminarea investiției la stația-pilot și casa de vegetație ; executarea remedierilor de către constructor și retragerii din contul acestuia a sumei aferente lucrărilor executate necorespunzător ; contractarea execuției locuințelor și soluționarea problemelor de adaptare a proiectelor tip ; dotarea cu utilaje a laboratorului existent din clădirea institutului și mutarea colectivului de cercetare din București la Fundulea ; recuperarea cheltuielilor efectuate ca urmare a deteriorării serelor prin stabilirea răspunderilor și modului de raportare a cheltuielilor : îmbunătățirea soluțiilor de rezistență a scheletului metalic al serelor și executare’a lucrărilor de reparații.De asemenea, s-a stabilit executarea. lucrărilor de îmbunătățire prevăzute la centrala termică a întreprinderii de industrializare a sfeclei de zahăr, încadrarea institutului cu personal de specialitate corespunzător, iar. pină atunci, transferarea de cadre de cercetare cu experiență de la alte unități.A fost sancționat disciplinar directorul institutului — in funcția de inginer-șef al institutului a fost transferat fostul director tehnic al Centralei și a fost schimbat din funcție directorul general al centralei industriei zahărului și produselor zaharoase.

adoptate măsuri riguroase pentru îmbunătățirea activității uniunii județene. împreună cu organele locale de partid și conducerea CENTROCOOP s-a stabilit schimbarea din funcție a vicepreședintelui uniunii județene, Cireașă Aurelia și a contabilului-șef, și încadrarea lor în munci corespunzătoare pregătirii profesionale : schimbarea din funcție a vicepreședintelui Marin Nicolae și trecerea sa in funcția de contabil-șef ; scoaterea din funcție a șefului biroului organizare, normare, personal și învățămînt și încadrarea sa intr-o funcție de execuție ; discutarea persoanelor în cauză in organizația de partid și sancționarea lor.S-a stabilit, de asemenea, repartizarea in alte unități a membrilor de familie ai cadrelor de conducere de la uniunea județeană ; exercitarea unui control mai exigent de către Comitetul județean de partid Caraș-Severin asupra activității uniunii județene ; activizarea biroului organizației de bază de la UJECOOP ; urmărirea aducerii la îndeplinire de către Biroul Comitetului Executiv al CENTROCOOP a prevederilor din programul de măsuri adoptat.
Necuiai ROȘCA

află in curs de finalizare un nou depozit. Se impune cu stringență asigurarea de către mineri a unor cantități cit mai mari de cărbune pentru a satisface "atit cerințele zilnice, cit și realizarea stocului normat pentru sezonul rece. In același timp este necesar ca să se asigure ritmic și in condițiile planificate cărbunele de import. O altă problemă pe care doresc să o subliniez este aceea a calității cărbunelui. Aproape zilnic puterea medie realizată este diminuată cu circa 200 MW datorită faptului că puterea calorică a cărbunelui primit este cu mult inferioară față de prevederile normelor de proiect. Noi am făcut o serie de demersuri atit la forurile coordonatoare, cit și la organe
PINĂ LA 30 SEPTEMBRIE

Mai sint de livrat pentru stocul necesar sezonului rece
2,7 milioane tone de cărbune

Pentru a se asigura funcționarea in condiții normale a grupurilor 
energetice pe tot parcursul sezonului rece, pină la 30 septembrie trebuie 
asigurate in depozitele termocentralelor 6 milioane tone de cărbune, 
tn realizarea acestei importante sarcini o contribuție determinantă o 
au minerii care au obligația să livreze centralelor întreaga cantitate 
de cărbune planificată, ritmic și de bună calitate.

Dar să vedem ce relevă situația stocurilor de cărbune din termocen
trale la data de 1 august :

Stocul existent in termocentrale față de stocul normat (°/o)

• IȘALNIȚA 39 • ORADEA 88• ROVINARI 62 • ONEȘTI 86• TURCENI 82 • GIURGIU 89• DOICEȘTI 52 • ZALĂU 91• MINTIA 12 • ALTE UNITĂȚI 26
Rezultă din datele de mai sus că stocul de cărbune este asigurat

numai in proporție de circa 55 la sută. La o serie de centrale sint 
condiții de a se asigura in totalitate stocul stabilit. în același timp 
trebuie reținut că la termocentralele Mintia și Ișalnița. care au o im
portantă deosebită in funcționarea sistemului energetic național, stocu
rile sint foarte scăzute.

Dar să vedem cum se acționează in citeva termocentrale pentru asi
gurarea stocurilor normate.

Foto : S. CristianDin noile construcții ale municipiului Timișoara
DATORIA FIECĂRUI COMUNIST — ÎNFĂPTUIREA POLITICII PARTIDULUI LA FIECARE LOC DE MUNCĂ...Bătălia pentru rodul bogat al ogoarelor este, în mare parte, o bătălie pentru apă....Seara, la ora 19. inginerul Cor- neliu Rusu Banu, directorul intre- \ prinderii care se ocupă de execuția și exploatarea lucrărilor de imbună- tățiri funciare, recepționează prin radio, la Iași, un mesaj urgent : la priza de la Prut a stației Bădărăi, care alimentează sistemul de irigații Soloneț-nord, s-au oprit trei pompe VDF 500. Fiecare din aceste pompe este o mare instalație complexă, cu un debit de 1 500 metri cubi de apă pe oră. Apă pentru întinsele sisteme de irigații, apă pentru recoltă. Situația e gravă, nu suportă aminări. Se iau măsuri urgente. Sint mobilizați oamenii care, pe diferite șantiere, tocmai incheiaseră o zi de lucru. La ora 20, o coloană auto pornește spre Bădărăi, ducind 80 de lucrători. utilaje și aparate. Coloana străbate prin noapte citeva zeci dfe kilometri. La fața locului se constată cauzele și proporțiile avariilor. Priza de la Prut e proiectată să lucreze la trei metri adincime. Nivelul riului scăzind mult din cauza secetei din primăvară, apa, absorbită acum de la suprafață, a antrenat bucăți de lemn care au blocat rotoarele și au rupt axele pompelor. în mod normal, reparația ar trebui să dureze o săptămînă.— O săptămină ? Nici gind 1 Ogoarele au nevoie de apă in fiecare clipă. Vom termina reparația chiar in noaptea aceasta.Hotărirea comuniștilor îi însuflețește pe toți. Se pornește lucrul. Se

CONFECȚII DE SEZONMagazinele și raioanele de specialitate ale comerțului de stat din București și din întreaga tară sint bine aprovizionate cu o gamă largă de confecții pentru sezonul estival. Pentru femei sint la modă fustele și pantalonii din bumbac cu buzunare mari, cu fermoare vizibile, precum și rochiile realizate cu umeri puși, cu mîneci scurte și .cutate, pliuri, intr-o mare diversitate coloristică. Se poartă rochii cu motive florale, bleizere, jachete, bluze din țesături de vară — • uni ■ sau imprimate, comode, funcționale. Sint. de asemenea, Ia modă confecțiile în culori — turcoaz, roșu, galben, alb, negru — foarte solicitate de altfel și pe piața externă;

de sinteză pentru a se reglementa această stare de lucruri. Din păcate situația a rămas neschimbată".
IȘALNIȚA

Ce indică o analiză 
a puterii calorice 

a cărbunelui ?Din discuția purtată cu ing. Vasile Mânescu, directorul tehnic al întreprinderii electrocentrale Ișalnița, am reținut :„Este limpede că stocul de combustibil a fost creat tocmai pentru a se preintîmpina golurile in alimen- 

demontează pompele. Se schimbă piese. Se sudează. Precizie, îndirji- re. Calm. Noaptea este străfulgerată de scinteierile aparatelor. Inginerii Cernescu. Banu și Mihăilescu lucrează laolaltă cu mecanicii Zamfir și Iablonschi, cu electricianul Cojoca- ru... Luind hotărirea de a remedia avariile intr-un timp record, ei, comuniștii, sint sufletul acțiunii. Ei se află acolo unde e mai greu... Tutu-
Abnegația oamenilor 

-la temelia marilor recolte
ror li se pare că fiecare ceas, fiecare clipă trece mult prea repede... Tocmai de la Birlad. un autoturism transportă rulmenți livrați de fabrică după miezul nopții. Un alt autoturism aduce necontenit piese de schimb de la Iași. în sfîrșit, pompele — mașinării complicate, avind fiecare cite 12 metri lungime — se remontează piesă cu piesă. O dată cu zorii incep să lucreze. 6 000 de hectare cultivate iși primesc apa de care plantele au atîta nevoie....Bătălia pentru rodul bogat al ogoarelor......La nord de Iași, străbatem sis-

Pentru bărbați se recomandă costumele în carouri mici sau în dungi, în diverse poziții coloristi- ce, pantaloni și sacouri din bumbac, realizate de fabrici de renume din țară. Culorile predominante sint alb, negru, bleu, crem. Cămășile din țesături vaporoase în croieli clasice sau moderne, asortate costumelor sau sacourilor și pantalonilor, atît pentru bărbați, cit și pentru adolescenți, pot completa în mod fericit garderoba fiecăruia. în aceste zile, prin magazinele și raioanele de specialitate ale comerțului de stat se pot procura și uniforme școlare. (Marta Cuibuș).

tarea termocentralei cu cărbune. în bună măsură, in unele perioade in care transportul acestuia este ingreu- nat este firesc să apelezi la consumul din stoc. însă in aceste luni de vară este neadmis, indiferent de motivul care se invocă, să apelezi la combustibilul din depozite. Numai in luna iulie am luat din stoc aproape 50 000 tone de cărbune datorită livrărilor reduse de la Combinatul minier Motru, care se situează mult sub nivelul cerințelor și a programelor stabilite. Or, sarcina noastră este ca în aproximativ două luni să realizăm stocul minim de siguranță, nu să-1 reducem cu fiecare zi. Se constată in ultimele zile o creștere a cantității de cărbune primite la termocentrala Ișalnița, dar este necesar ca in continuare să se mențină ritmul livrărilor actuale. De asemenea, se impune o mai mare exigență in expedierea de Ia exploatările miniere a unui cărbune de calitate. Instalațiile noastre au fost proiectate să funcționeze cu cărbune cu o putere calorică de 1 700 kcal/kg. Or, noi, primim uneori cărbune cu o putere calorică și de 1 300 kcal/kg, fapt ce determină diminuarea puterii medii disponibile a centralei și respectiv a producției de energie electrică. Din buletinele de analiză a puterii calorice a cărbunelui primit de la întreprinderile miniere Motru, Lu- poaia și Urdari rezultă valori cu mult sub prevederile contractelor încheiate și a normelor stabilite. în același timp, in masa de cărbune există un procent ridicat de steril și corpuri străine — fier, bolțari, lemn ș.a. — ceea ce conduce la frecvente defecțiuni in instalații.în prezent se efectuează o serie de lucrări de întreținere .și reparații la gospodăria de combustibil pentru a putea funcționa in cele mai bune condiții in perioada sezonului rece. Totodată, efectuăm modernizări la căile de transport pentru a putea crește capacitatea de descărcare. Avem toate condițiile pentru a realiza exploatarea grupurilor energetice la puterea programată, cu singura condiție de bază să avem cărbune in cantitățile necesare și de calitate corespunzătoare". 
Ion LAZAR

temul de hidroameliorații Popricani., care cuprinde 17 700 hectare irigate, 6 000 hectare cu lucrări de combatere a eroziunii solului, 1 250 hectare drenaje și 8130 hectare desecări. Pentru a ajunge pe ogoare, apa din Prut este urcată mai intii la o înălțime de 200 de metri. Se lucrează zi și noapte fără încetare. Bătălia pentru apă se dă necontenit. Inginerul Vasile Cihodaru ne înfățișează o ini

țiativă din această luptă aspră cu natura :— In sistemul nostru avem 17.8 de kilometri de canale de desecare. Ținem apa in aceste canale care — atunci cind e nevoie — 'irigă prin infiltrări freatice toate zonele din jur. Tot de aici, din canale, iau apa pentru udat și cooperativele agricole din Trifești, Probota și Victoria.Intr-adevăr, mai ales in prima parte a verii, șiruri mari de atelaje cu sacale se roteau peste dealuri și peste văi. cărînd fără încetare apa din canale. Sute și sute de oameni se aplecau și se ridicau purtind cu grijă căldările și cănile pline care duc apa la rădăcina plantelor... Trifești, Probota, Victoria. Trei nume ale dirzeniei, trei fronturi de luptă în......Bătălia pentru rodul bogat al ogoarelor......La sud și la est de Iași se întinde amplul sistem de hidroameliorații Sculeni—Țuțora—Gorban, care în final va iriga 22 000 de hectare. Aici muncesc și brigadierii marelui Șantier național al tineretului, al cărui comandant, Mihai Zavastin, ne prezintă un „tablou" al lucrărilor la zi :— Acum ne concertăm eforturile în zona Grozești—Gorban, pe locurile unde inainte vreme curgea Jijia și se afla lunca ei mlăștinoasă, inundabilă. Mari întinderi de teren au fost scoase de sub ape, iar ogoarele din jur, care sufereau de secetă, sint irigate. Cele două brigăzi ale șantierului nostru național instalează conducte, pun la punct sistemele hidromecanice și electrice pentru extinderea irigațiilor. Prin eforturi deosebite, disciplină și bună organizare am devansat cu mult termenele prevăzute în graficele de execuție. Participînd la infăptuirea marelui program de transformare a naturii elaborat de partid, de secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, noi, tinerii, ne formăm la înalta școală a șantierului, a muncii și a vieții în spirit revoluționar.— Aici, pe șantier, m-am împrietenit cu tineri din toată Moldova — ne mărturisește tinărul sudor Florin
Fapte, inițiative, preocupări

DIN JUDEȚELE ȚĂRII

Tirgu Secuiesc— un nou centru industrial
Locuitorii orașului 

Tirgu Secuiesc iși a- 
mintesc și azi, cu e- 
moție și bucurie, de 
acea zi senină de vară 
a anului 1967, cind 
secretarul general al 
partidului, cu prilejul 
primei vizite de lu
cru aici, jalona cu 
clarviziune chipul de 
azi al unei localități 
care a devenit, in nu
mai două decenii, un 
nou și puternic cen
tru economic pe harta 
țării, tn anul imediat 
următor vizitei se
cretarului general al 
partidului, orașul 
Tirgu Secuiesc — li
niștita așezare a 
breslașilor de odini
oară — s-a transfor
mat intr-un vast șan
tier. Una după alta, 
au fost construite u- 
nitățile economice 
care formează azi 
platforma industrială, 
punindu-se astfel ba
zele dezvoltării mo
derne a localității. In 
cartea de aur a urbei 
sint înscrise date cu 
semnificații deose 
bite : 22 august 1969 
— darea in funcțiune 
a întreprinderii de 
confecții ; 30 decem
brie 1970 — punerea 
in funcțiune a între

prinderii de amidon și 
glucoza ; 21 august
1970 — se termină lu
crările de construc- 
ții-montaj la între
prinderea mecanică, 
cea mai însemnată u- 
nitate de pe platfor
ma industrială a ora
șului. Urmează date 
prin care se consem
nează actul de naș
tere al altor unități ce 
completează zestrea 
tinerei industrii a o- 
rașului — întreprin
derea de izolatori e- 
lectrici de joasă ten
siune, secția între
prinderii mecanice 
din Brașov și altele.

— Industria, prin
cipala ramură econo
mică a localității — 
ne spune tovarășul 
Anton Becsek, pri
marul orașului — s-a 
dezvoltat și se dez
voltă intr-un ritm 
susținut. Dacă la în
ceputul deceniului 
trecut, ponderea in
dustriei era deținută 
de prelucrarea lem
nului și industria u- 
șoară. astăzi, structu
ra ei este cu totul 
alta : 51 la sută o re
prezintă Industria 
constructoare de ma
șini, 20 la suta indus
tria ușoară, ÎS la sută

Cucoș. Printre aceștia se află Constantin Cirlig, electrician din Vaslui, Ștefan Lungu, instalator din Botoșani și mulți alții. Cum să nu fiu și eu aici, pe șantier, cind aș putea spune că mă aflu chiar la mine acasă ?— Chiar acasă ?— Da, eu sint de felul meu țăran, din O.soi. Ogoarele noastre erau pustiite primăvara de apele Jijiei și erau uscate vara de secete cumplite. Acum Jijia e zăgăzuită și curge printr-o nouă albie, iar irigațiile — pe care le extindem tot mai mult — aduc apă pentru rodnicia ogoarelor.Spunind toate acestea, tinărul iși reia lucrul, sudînd cap la cap marile conducte — magistrale subterane ale apei dătătoare de viață. Un fiu de țăran, un muncitor, un brigadier crescut la școala revoluționară a șantierului pe care se dă necontenit... ,...Bătălia pentru rodul bogat al ogoarelor...— Pe meleagurile noastre ieșene întreaga primăvară a acestui an și inceputul verii au fost nemaipomenit de zgircite in ploi, ne spune ing. Corneliu Rusu Banu. Pentru depășirea situației dramatice cu care eram confruntați, a fost constituit un comandament care lucrează sub conducerea directă a comitetului județean de partid. Stilul de muncă este operativ, dinamic. Comandamentul iși desfășoară activitatea direct în cîmp. Aș menționa in mod deosebit faptul că stadiile fizice ale executării lucrărilor nu se urmăresc prin raportare, ci numai și numai prin constatări la fața locului.— Ce consemnează aceste constatări ?— în primul rînd, ritmul bun, constant al udărilor. Din prima zi a lunii mai și pină in prezent, prin cele trei mari sisteme de irigații din județ ogoarele primesc, atunci cind e nevoie, o sută de mii de metri cubi de apă în 24 de ore...— ...Și în al doilea rînd ?...— în primul semestru am executat lucrări de irigații pe o suprafață de două ori mai mare decît cea prevăzută în plan. Este o acțiune de ample proporții. Ea a mobilizat marile întreprinderi din județ, toate trusturile de construcții, o parte din populația orașelor și a Satelor care participă la lucrări cu exemplară dăruire patriotică. Menționînd această „cqdență" susținută în bătălia pentru apă, în acest an vom executa în avans și o seamă din lucrările de irigații prevăzute pentru anul 1987, creînd condiții spre a îndeplini înainte de termen prevederile pe întregul cincinal....De la o vreme, peste dealurile înalte dinspre apus se văd adunîn- du-se nori grei. Oamenii se bucură la vestirea lor, dar știu bine că, oricite ploi ar veni, ei trebuie să-și desfășoare fără contenire munca pentru ca apa să ajungă la timp, întotdeauna la timp, la rădăcina plantelor. Este o muncă ce se înscrie în cronica bătăliei pentru rodul bogat al ogoarelor.
Gh. ATANASIU 
Manole CORCACI

industria alimentară. 
Mutațiile petrecute in 
industrie au atras 
modificări esențiale si 
in compoziția socio- 
profesională a popu
lației. Azi, străne
poții breslașilor prac
tică meserii noi, mo
derne. Condițiile tot 
mai bune de locuit, 
rețeaua comercială și 
de prestări de ser
vicii, bogata bază ma
terială pusă la dispo
ziția locuitorilor pen
tru instruire și edu
cație, pentru destin
dere și recreere con
tribuie la ridicarea 
nivelului de trai ma
terial și spiritual al 
tuturor oamenilor 
muncii de aici.

Micul orășel al 
breslașilor de odi
nioară. situat la poar
ta principalei artere 
ce leagă Brașovul de 
Moldova, se prezintă 
astăzi, la fel ca alte 
orașe ale României 
socialiste, cu o in
dustrie puternică și o 
zestre urbanistică in 
plină dezvoltare.

Constantin 
TIMARV corespondentul „Scînteii"
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ÎN ÎNTÎMPINAREA ZILEI DE 23 AUGUST... ...... .........

MODERNIZAREA
- cale sigură si eficientă de întărire 

a proprietății socialiste, de sporire a avotiei naționale
AUGUST

Politica de industrializare socialistă — care a devenit posibilă datorită actului revoluționar de la 23 August 1944 și a cunoscut noi ritmuri și noi orientări după Congresul al IX-lea al partidului — a asigurat o modernă bază tehnico-materială economiei naționale. Astăzi, fiecare iudet. fiecare oraș dispune de puternice mijloace de producție, este beneficiarul politicii de repartizare armonioasă pe întreg teritoriul tării a forțelor de producție. Astăzi, in fiecare iudet. în fiecare, oraș s-au format cadre, un numeros personal muncitor, s-a acumulat o bogată experiență de producție.Baza tehnico-materială de care am amintit s-a format în cele mai multe din cazuri prin eforturile statului, ale întregii societăți. Acum este momentul asa cum sublinia tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, ca fiecare colectiv să valorifice, la nivel maxim, dotarea tehnică și propria capacitate de creație, să îmbogățească această dotare, s-o perfecționeze, cu alte cuvinte, să trăiască din roadele propriei munci. Moderni

zarea este numele dat acestui imperativ. Imperativ cu atît mai valabil in cadrul județelor și localităților care dispun, deopotrivă, de o bogată tradiție industrială, ca și de o dotare dintre cele mai moderne, cum este Brașovul, unde am organizat și dezbaterea de tată pentru a examina asemenea probleme, cum ar fi relația dintre modernizare si dezvoltarea proprietății socialiste, a avuției naționale., dimensiunile modernizării si direcțiile de înfăptuire a. sa. cerințe actuale pe care le reliefează procesul complex al modernizării, sarcini si priorități reieșite in cadrul recentei vizite de lucru efectuate de tovarășul Nicolae Ceaușescu în Brașov. Participant! : Vladimir Gnasenco, inginer-șef al întreprinderii „Hidromecanica**,  Constantin Rățoi, secretarul comitetului de partid din cadrul Întreprinderii de autocamioane, Mareei Peca, inginer-șef al întreprinderii „Rulmentul**.  loan Andrei, director tehnic al Întreprinderii „Electropreciziâ**  — Săcele.

fabricație a otelului și a produselor laminate din oțel.— Seria bunelor rezultate de pină acum — ne spune Victor An- donie, secretar al comitetului de partid de la uzina cocsochimică, a continuat cu succes și în luna iulie, cînd au fost elaborate suplimentar circa 10 700 tone de cocs metalurgic de cea mai bună calitate. iar în prima săptămînă din luna august sarcinile de producție au fost depășite cu peste 3 500 tone cocs.La bateriile de cocsificare, formațiile fruntașe, conduse de maiștrii Adrian Țăranu și VirgilMaftei. acționează cu abnegație și răspundere muncitorească, angajîn- du-se să realizeze, în cinstea zilei de 23 August, cantități tot mai mari de produse, peste prevederi.(Ștefan Dimitriu).

Un imperativ al prezentului, 

a/ viitorulm

Măreț act de demnitate națională, 
expresie a voinței poporului român 
de a trăi liber, de sine stătător

Red. : Ni se pare potrivit ca la în
ceputul dezbaterii să discutăm citeva 
lucruri despre necesitatea moderni
zării, despre citeva din dimensiunile 
ei esențiale.Vladimir Gnasenco : Eu văd modernizarea ca o adevărată somație a timpului nostru. O somație care, venind din mai multe direcții, formulează aceleași cerințe. Avem o bună dotare tehnică, cadre, cu experiență. Numai întreprinderea noastră a beneficiat in ultimii ani de dotări de sute de milioane de lei. Acum este esențial să ..punem la lucru**  aceste mijloace, să le valorificăm cum .se cuvine.Există, in același timp, o somație a Dietei. Noi nu trăim izolat, si în lume se progresează foarte repede. Nu poți tine pasul cu mersul lumii decit mo- dernizindu-ti mereu producția, obti- nind indici de productivitate, calitate. competitivitate mereu mai înalți. Aici nu există alternativă.: ori le modernizezi, ori ești eliminat din competiție. Prin urmare, modernizarea nu trebuie văzută in nici un caz. cum se mai intimplă uneori, drept w sarcină ce a început in acest an. ur~ mind a se încheia la sfirsitul cincinalului. Modernizarea trebuie să devină. așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu. o stare de spirit, o atitudine caracterizată orin receptivitate față de nou, printr-o permanentă căutare a soluțiilor, menite să asigure o înaltă competitivitate.Constantin Rățoi : Cîteodată, modernizarea este concepută doar drept o modernizare a utilajelor, o perfecționare a acestora. Fără îndoială, modernizarea include si această latură, dar ea constituie un proces mult
Perfecționări calitative ale muncii

Red. : V-am propune ca, in conti
nuare, să vedem pe ce coordonate se 
desfășoară acțiunea de modernizare 
in întreprinderile pe care le repre
zentau '<Marcel Peca : Practic, s-a luat la mină, cum se spune, intree procesul de producție si ne-am oprit cu deosebire asupra fazelor-cheie. Există, cu alte cuvinte, pe fondul unei abordări de ansamblu, o serie de priorități. Ne-am concentrat, cum este si firesc, asupra produsului de bază : rulmenții. Ne-am axat eforturile, in primul rind, pe modernizarea tehnologiilor de fabricație prin implementarea si. după caz. generalizarea tehnologiei de foriare oe agregate automate. a procedeului de extrudare la rece, a executării coliviilor oe prese automate de inaltă productivitate etc. In felul acesta, ceea ce facem in flux facem cu tehnologiile cele mai eficiente, valorificînd la maximum dotarea.Concomitent, acționăm pentru modernizarea fluxurilor de fabricație, mai concret, pentru organizarea unor linii de transfer, de-a lungul cărora inelul trece automat de la o fază la alta (pină acum trecerea se făcea manual). Am amenajat deia prototipuri de asemenea linii si rezultatele sînt bune atit din punct de vedere economic, cit si calitativ, controlul efectuindu-se după fiecare fază. în perioada următoare vom mai amenaia 14 asemenea linii.Combinate, aceste direcții de acțiune asigură creșterea producției fizice cu 30 la sută, a productivității muncii cu 43 la sută, reducerea considerabilă a normelor de consum. De pildă, in prezent, dintr-o sută de kilograme de metal. 45 se regăsesc în produsul finit, ceea ce ne plasează pe cele mai bune locuri din lume. In 1991) ne propunem să aiunsem la un indice de valorificare de 48 la sută, telul nostru fiind ca din 2 tone de metal să facem una de produse finite. As dori să mai menționez citeva

Creație - calitate - eficiență
Red. : De oriunde am privi lucru

rile, acțiunea de modernizare are 
drept numitor comun munca de crea
ție, creație care, dacă este stimulată 
și bine orientată, garantează perfor
manțele tehnice și economice ale ac
tivității de producție, calitatea și 
competitivitatea acesteia. Vă rugăm, 
de aceea, să insistăm asupra acestei 
relații.loan Andrei : Ne propunem ca în 1990 numărul tehnologiilor de fabricație de nivel mondial să fie de 21. fată de 8 in anul 1985. iar ponderea produselor noi si modernizate să crească de la 15 la sută in 1985 la 85 la sută la sfirsitul cincinalului. De asemenea, pe ansamblul cincinalului, nivelul cheltuielilor totale la 1 000 lei productie-marfă va scădea cu 14 la sută, al cheltuielilor materiale cu 10 la sută, in timp ce indicele de valorificare a metalului va creste cu 15 la sută.Dar saltul cel mai mare pe care 

mai amplu vizind deopotrivă modernizarea concepției, a organizării, a tuturor segmentelor si activităților implicate in buna desfășurare a procesului de producție. Cu alte cuvinte. modernizarea reprezintă o strategie de valorificare a condițiilor de care dispun întreprinderile noastre, de perfecționare calitativă a activității. de racordare cît mai strînsă la exigentele si ritmurile economiei mondiale.Avem un potențial tehnic și uman dintre cele mai bune. Și dacă toate acestea le-am ridicat . folosind a- vantajele proprietății socialiste, a- cum este timpul să trăim prin forțele noastre, să creăm mai mult pentru a întări această proprietate. pentru a contribui oe măsura condițiilor de care dispurfem la sporirea avuției naționale. Modernizarea este menită deci să dea expresie acestei cerințe de progres prin tortele proprii, «de perfecționare multilaterală a activității noastre.Vladimir Gnasenco : Aș dori să mai adaug că modernizarea nu trebuie promovată ea un scop în sine, ca să putem spune eu diferite ocazii că ne modernizăm., că ne aflăm în pas eu timpul. Personal, cred că modernizarea trebuie să amplifice capacitatea de repliere si de răspuns (colaboratorii noștri mereu ne întreabă cit de repede putem executa o anumită comandă eu care nu sînțem familiarizați), să sporească eficienta activității si să asigure stabilitate calitativă produselor. Una este să realizezi un reper oe o mașină cu comandă numerică si alta oe una eu comandă mecanică.
date in legătură cu dinamica productivității muncii în unitatea noastră, care atestă posibilitățile largi oe care le oferă proprietatea socialistă pentru introducerea progresului tehnic, creșterea eficientei economice. Dacă productivitatea muncii ne fiecare lucrător era. in 1965. de 70 900. în '80 ea a crescut la 177 000. anul trecut a atins 213 000. anul acesta va ti de 236 000. pentru ca in 1990 să treacă de 300 000 lei.Red. ; Printre obiectivele de prim 
ordin ale modernizării se numără și 
creșterea flexibilității unităților, sau 
pentru a folosi expresia unui parti
cipant la această dezbatere : spori
rea capacității de repliere și răspuns 
a întreprinderilor. Ce ne puteți spu
ne în această privință ?Marcel Peca : Noi ar trebui să lucrăm normal in serii mari. Asa ar trebui. Dar facem si serii de 500 sau 1 000 de rulmenți. In cincinalul trecut am asimilat peste 1 000 de tinodimen- siuni de rulmenți. Ponderea produselor noi si modernizate este de 67 la sută. Și pentru noi flexibilitatea, capacitatea de adaptare reprezintă o condiție de a fi. Iată, de curind. o tară occidentală ne-a făcut o comandă de mai multe tipuri de rulmenți. De fabricat, nu fabricam decît jumătate din ei. dar cum ooti refuza o comandă, cind pe piața mondială apar tot mai multi producători de rulmenți ?Vladimir Gnasenco : Flexibilitatea este vitală și pentru unitatea noastră întrucît sintem o întreprindere eu producție de serie mică si mijlocie. Dacă facem un agregat care sâ fabrice numai un anumit tio de Piese, cursa este pierdută din start., pentru că. după aceea, pot rămîne perioade întregi cînd nu este folosit, devenind o adevărată povară. Noi trebuie să concepem în așa fel agregatele incit să se poată face pe ele mai multe tipuri de piese, si în acest sens comanda numerică se dovedește singura soluție de viitor.
trebuie să-l facem este în domeniul productivității muncii, care trebuie dublată in 1990 fată de 1985. Și nu poți realiza productivitate fără modernizare. In acest scop, producția motoarelor, a arborilor demaror si a celor de alternator începe să fie organizată in sistem de celule flexibile.în domeniul motoarelor electrice trifazate și al polizoarelor sîntem pe cale să realizăm linii automate robotizate pentru prelucrarea arborilor si rotoarelor (cu o economie de 9 000 ore anual), linii automate flexibile de prelucrare a carcaselor, care se pot adapta la diferite tipodimensiuni din aceeași familie sau la mai multe repere. Măsurilor de organizare a fluxurilor tehnologice, din care am amintit doar citeva. li se adaugă cele de modernizare a tehnologiilor.în fabricația de demaroare se vor introduce : prelucrarea carcasei prin deformare plastică — calibrare pe 

prese prevăzute cu roboti în loc de prelucrare prin așchiere (cu o economie de 8 mii ore pe an), prelucrarea reperelor bendix pe strunguri asistate de calculator in loc de strunguri universale (cu o economie de 6 mii ore/an), execuția prin deformare plastică la rece a canelurilor elicoidale la arbori demaror. în același timp, vom introduce vopsirea în cimp electrostatic a motoarelor ejectrice pe instalație robotizată (cu o creștere a productivității de 200 la sută), prelucrarea carcaselor motoarelor asincrone pe linii flexibile și mașini-agregat deservite de roboți (cu o creștere a productivității de 150 la sută) etc.Constantin Rățoi : Avem pînă în prezent 8 linii complet automate de prelucrare complexă a chiulasei. arbori. elemente de punți, motoare. Ne rezolvăm toate problemele de utilaje în concepție proprie, renuhtînd practic la orice import. Anul trecut ponderea tehnologiilor de vîrf a reprezentat 75 la sută din valoarea pro- ducției-marfă. ea eonstînd în linii automate, agregate complexe de prelucrare etc.Acum, in acest moment, avem următoarele preocupări : sînt stabilite și se acționează deja pentru ca la 19 locuri de muncă să fie organizate linii flexibile deservite de roboți industriali. Am implementat primul robot la prelucrarea roților dințate pentru distribuția motoarelor, executat de ..Electromotor" Timișoara. Avem un robot fabricat în concepție proprie pe care îl folosim la sudat și vopsit caroserii. El urmează a fi perfecționat și adaptat și la alte genuri de lucrări. Aportul lui la creșterea productivității muncii, la operațiile respective este de 70 la sută și de 50 la sută la sporirea calității.Se lucrează din plin la automatizarea deservirii preselor de estru- ziune la rece. O asemenea presă are cam 90 de bătăi pe minut. Și pentru că in prezent ele sint deservite de muncitori, nu sint folosite decit 14— 15 bătăi. Prin automatizare, productivitatea aproape se triplează, eco- nomisindu-se munca a 600 de oameni.Ne propunem să organizăm 30 de celule tehnologice flexibile deservite de robo-car cu alimentator mobil, care asigură o creștere a productivității muncii cu 75 la sută, economisirea muncii a 180 de oameni.în fine, aș mai aminti de două realizări deosebite. Este vorba despre mașina, concepută și executată în concepție proprie, de găurit lon- jeroane. Un lonjeron este prevăzut cu 400 de găuri, care, pină acum, se făceau manual. Noul agregat înlocuiește 600 de scule folosite la exe-
Exigențe umane

Red. : Tot ceea ce s-a făcut, tot 
ceea ce urmează să se facă pe linia 
modernizării, este condiționat de 
pregătirea și dăruirea oamenilor, de 
modul cum este organizată și con
dusă munca. De aceea, v-am propu
ne, in încheiere, să discutăm unele 
din exigențele pe care le ridică mo
dernizarea în aceste planuri.Vladimir Gnasenco : Poate printre primele probleme cu care ne-am confruntat și care se cer, credem, reevaluate este cea a raportului dintre pregătirea de strictă specialitate si cea tehnică multilaterală. Am adunat un grup de ingineri care, la un moment dat. nu se mai înțelegeau intre ei. fiecare vorbind numai din perspectiva formației lui. Or, acum, cînd dorim să perfecționăm o mașină, inginerul de mașini-unelte trebuie să aibă și cunoștințe de electronică, automatizare, pentru că altminteri nu poate face mare lucru. Modernizarea accentuează importanta întrepătrunderilor, a locurilor, de intilnire dintre specializări, și acest lucru trebuie înțeles la timp de către institutele de învătămînt superior care pregătesc specialiști. Astăzi, indiferent de specialitatea pe care și-a ales-o, inginerul trebuie să stâpînească tehnica de calcul. Specializarea în profil larg rămine soluția de viitor în domeniul formării cadrelor cu pregătire superioară.Exigențe deosebite ridică modernizarea si în domeniul formării și pregătirii personalului care are răspunderea întreținerii acestui echipament pretențios. Dacă persoanele ce lucrează în acest domeniu se uită într-o schemă si nu ințeleg interconexiunile dintre diferitele părți ale unei mașini, nu-și pot duce la îndeplinire sarcinile. Aceste cadre, care îndeplinesc atribuții de mare importantă, sînt formate, școlarizate pe mașini vechi, cînd firesc ar fi ca această școlarizare să se facă la standul de probe al mașinilor pe care le pregătim acum să intre în producție.As dori să subliniez și cerința simplificării metodologiilor de avizare a finanțării unor investiții cerute de procesul de modernizare. Sint cazuri cind aprobarea este primită după ce problema pe care ne propunem să o rezolvăm a „îmbătrî- nit“ deja, este ea însăși depășită. Or, pentru a menține ritmurile impuse de progresul contemporan, răspunsul trebuie să fie prompt și trebuie să facem totul pentru a întări capacitatea de răspuns a colectivelor. 

cutarea manuală a acestor operații, asigură o economie de valută de 12 milioane lei, scutește un mare efort fizic etc. în fine, aș menționa organizarea variocentrelor, un agregat complex, tip centru de prelucrare cu afișaj pe televizor și care are o mare elasticitate pentru trecerea de Ia un reper la altul. Numai el singur asigură o economie de valută de 30 milioane lei.Vladimir Gnasenco : întrucît pînă acum s-a vorbit de reorganizări de fluxuri, de perfecționări tehnologice care. în bună măsură, se regăsesc și la noi, aș dori să mă opresc asupra promovării automatizării prin electronică și tehnică de calcul in domeniul controlului calității producției. Pentru transmisia hidromecanică grea, carcasa este o piesă extrem de importantă. Ea nu are mai mult de 300 ție kilograme, dar costă foarte scump. Controlul final al acestei piese, insă, nu se poate realiza cu metode clasice. Geometria ei este de așa natură că nu permite acest lucru. Există un tip de control prin măsurători indirecte, insă necesită doi. trei oameni de înaltă calificare care să lucreze cam patru zile. Dar hu poate există siguranța că nu s-a scăpat ceva mai ascuns, împreună cu institutele de profil si cu întreprinderea de mecanică fină București am pus la punct o mașină de controlat tridimensională asistată de calculator, deservită de un singur operator. 'Carcasa este controlată intr-un sfert de oră. Cu o asemenea mașină mărim mult productivitatea, dar mai ales există garanția că produsul este bun calitativ.Pînă acum, controlul compoziției chimice a aliajelor sg făcea foarte greu, pentru că efectuarea lui prin metode clasice se finaliza cîteodată după ce piesele erau turnate. Am pus de curind la punct un spectro- metru asistat de calculator. Avantaje : îți spune într-un timp foarte scurt (maximum 10 minute, fata de 20—24 de ore cit dura acest lucru prin metode clasice) care este compoziția metalului topit ce urmează a fi turnat și. ceea ce este foarte important, ai răgazul să poți interveni și corecta.De 12 ani, in prelucrări mecanice am promovat prelucrarea pe masini- unelte cu comandă numerică, in mod deosebit a pieselor cu complexitate ridicată. In prezent dispunem de circa 80 de asemenea mașini. Potrivit indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu și cu prilejul recentei vizite făcute la Brașov, numărul lor urmează șă crească simțitor, ajungînd în anul viitor la peste 100.
ale modernizării

Constantin Rățoi: Modernizarea înseamnă creație, creație conștientă. Și astăzi, practic, toate colectivele sint angajate in acest efort de creație pentru a-și moderniza tehnologiile. produsele, organizarea. In aceste condiții apare și un pericol, anume acela al risipirii forțelor ; au fost situații, pe care le cunosc din viață, aici, la noi, la Brașov, cînd două colective au lucrat la același' lucru, fără să știe, cum se spune, stingă ce face dreapta. Așa cum sînt cazuri cînd colective din alte județe au realizat lucruri deosebite sau sînt pe cale de a le realiza, dar noi, nestiind nimic, ne angajăm să descoperim ceea ce a fost descoperit deja.Este o realitate care ridică cu acuitate problema instituirii, eventual pe ramuri de activitate, a unui sistem informațional, care să ne ajute să cunoaștem la timp principalele realizări, principalele preocupări în domeniul creației tehnico- Stiintifice ale diferitelor colective, pentru a putea prelua sau adapta tot ceea ce ne interesează.în același context, aș propune chiar o anumită specializare în activitatea de creație tehnico-științi- fică a marilor colective de producție. Iată, s-a realizat și la noi un robot, dar din cîte știm timișorenii sînt deja mai avansați. Ce facem, continuăm cercetările și noi și ei sau îmbrățișează un colectiv această problemă urmind ca celălalt să se axeze pe altele, din multitudinea pe care le ridică modernizarea ?Vladimir Gnasenco : Modernizarea cere, după opinia mea, o mare disponibilitate umană pentru nou : noul din domeniul tehnicii, din domeniul organizării, conducerii ș.a.m.d. Succesul modernizării depinde în mare măsură de modul cum formăm, stimulăm, valorificăm această disponibilitate. Ca orice mare problemă, și modernizarea se dovedește a fi, în fondul ei, o problemă de opțiune și de asumare a unui mare imperativ actual. Acum, în pragul marii sărbători naționale, fiecare colectiv, fiecare om al muncii trebuie să acționeze astfel incit, așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, acest mare imperativ al economiei noastre naționale să devină și un imperativ propriu.Dezbatere organizata de 
Paul DOBRESCU 
Nicolae MOCANU

(Urmare din pag. I)riențe acumulate in anii grei ai luptei ilegale, partidul a gindit și a acționat cu exemplară consecvență pentru înfăptuirea unității de luptă a poporului ; in greaua misiune pe care și-a asumat-o, partidul pornea de la faptul, de atitea ori confirmat de istorie, că popoarele nu trebuie să aștepte cu brațele încrucișate împlinirea idealurilor lor, ci au datoria să lupte cu toate energiile și puterile pentru acestea, întrucit numai înfăptuirile clădite pe luptă și pe jertfă proprie sint trainice, de neclătinat, străbătînd veacurile. De aceea, partidul a chemat poporul să se ridice cu arma in mină pentru restaurarea independenței țării, a mobilizat la acțiune toate forțele vii ale neamului, le-a unit în jurul său, într-o larg cuprinzătoare coaliție politică. Iar atunci Cînd, Ia 23 August, ceasul istoriei a bălul vestind marea clipă, la chemarea gloriosului nostru partid comunist, s-a ridicat întregul popor român, toți fiii țării socotin- du-se ostași în slujba cauzei mărețe a eliberării patriei și a asigurării viitorului ei liber și independent.în primele rînduri ale luptei, pur- tînd greul înfruntărilor cu mașina de război hitleristă — armata tării, care, în spiritul bogatelor ei tradiții de slujire devotată a marilor idealuri ale poporului, a purtat grele lupte cu un dușman numeros, bine înzestrat, cu o mare experiență de război. Cu îndreptățire s-a spus că, în bătăliile insurecției, ca și in celelalte peste 8 luni ale războiului antihitlerist, ostașii români, cu sprijinul unanim și generos al poporului, s-au dovedit demni urmași ai luptătorilor de la Posada și Rovine, Podul înalt și Călugăreni,* * de la Grivița, Plevna și Rahova, de la Mărăști, Mărășești și Oituz, că au acoperit cu o nouă și nepieritoare glorie stindardele lor de luptă — supremă întruchipare a patriei insăși.In perioada 23—31 august 1944 a fost eliberată cea mai mare parte din teritoriul tării, au fost anihilate forțele naziste din peste 800 de puncte de pe întreg cuprinsul țării, transformată intr-un uriaș cimp de confruntare eu dușmanul cotropitor, au fost salvate de la distrugere uriașe bunuri și valori materiale și spirituale. Evenimentele din august 1944. arătau limpede ceea ce simțea cu adevărat, ceea ce dorea cu ardoare poporul român ; ele relevau starea generală de spirit antihitlerist ce stăpînea inimile și conștiințele românești, voința poporului de a lupta pentru libertatea țării. De aceea, îndreptățite au fost aprecierile internaționale ale vremii care au vorbit de „exemplul românesc**,  e- xemplul unui popor demn, năzuind să restaureze România liberă și democratică.Evenimentele din august 1944 au fost intr-adevăr fila de început al unui nou ev al patriei, in anii căruia, urmind neabătut Partidul Comunist Român, oamenii muncii din tara noastră, fără deosebire de naționalitate. au dat noi confirmări potențialului lor revoluționar, hotărîrii de
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Fapte ale
BIHOR : Productie-marfă

la 23 Au- industria de pres- deosebită
peste prevederiAngajați cu toate forțele în întrecerea socialistă desfășurată in cinstea marii sărbători de gust, oamenii muncii din bihoreană obțin rezultate tigiu, acordînd o atenție organizării superioare a producției, mai bunei utilizări a capacităților de care dispun. Semnificativ este faptul că, în perioada care a trecut din acest an, colectivele din unitățile economice au realizat o pro- ducție-marfă suplimentară în valoare de aproape 164 milioane lei. Pe această bază au fost livrate peste prevederi economiei naționale însemnate cantități de cărbune, gaze libere, energie electrică, alumină, confecții textile, mobilier din lemn, mașini-unelte, produse de mecanică fină, materiale de construcții, uleiuri minerale. Rezultatele cele mai bune le-au înregistrat întreprinderea minieră Voivozi, „Electrocentrale", „Alumina**,  „Me- talica**,  „înfrățirea**  Oradea, „Re- fractar**  Aleșd, Trustul de antrepriză generală pentru construcții industriale, întreprinderile de confecții din Oradea și Marghita, întreprinderea de materiale de construc- din Oradea. (loan Laza).ții

Teleorman : Livrări
suplimentare la exportUna dintre preocupările de prim ordin ale muncitorilor și specialiștilor de pe marea platformă a Combinatului de îngrășăminte chimice Turnu Măgurele o constituie onorarea la timp și in condiții de inaltă calitate a contractelor încheiate cu partenerii externi. Prin funcționarea complexelor instalații din dotare la parametrii superiori, prin diversificarea sortimentelor de fabricație și racordarea producției la cerințele partenerilor de peste hotare, prin creșterea continuă a calității produselor, colectivul combinatului din municipiul de pe malul Dunării și-a depășit substanțial sarcinile de plan la export in perioada care a trecut din acest an.— Este un succes pe care colectivul nostru îl dedică marii sărbători naționale de la 23 August — ne spune directorul oamenilor, lor atestă sarcinilor exportului__ _____________ „_________ _partidului. In această perioadă, din inițiativa comitetului de partid și a consiliului oamenilor muncii, au 

inginerul Iacob Pelea, combinatului. Priceperea abnegația și hărnicia o înțelegere profundă a formulate în domeniul de secretarul general al

a păși pe calea arătată de partid, vocației lor constructive, puterilor creatoare ale unui popor liber, singur stăpin pe soarta sa. Iar dacă pe filele lui august 1944 au fost gravate pentru totdeauna cuvintele : neînfricare în luptă cu dușmanul, eroism și înaltă abnegație, pe paginile anilor care au urmat stau scrise cuvintele : eroism in muncă, dăruire și elan revoluționar ; toate avind același unic și nesecat izvor — adinca iubire de țară, voința fermă de a clădi aici, in vatra străbună, un viitor mai bun, de prosperitate și libertate.în' istoria de 42 de ani ai acestui ev nou, pe acest drum lung, dar continuu suitor, în pofida a nu puține greutăți și neajunsuri, momentul istoricului Congres al IX-lea, al alegerii tovarășului Nicolae Ceaușescu in fruntea partidului, a poporului se înscrie , ca o adevărată piatră de hotar, care a inaugurat o epocă de o rodnicie fără precedent, de mărețe înfăptuiri socialiste.Întărirea independenței patriei scumpe, apărarea demnității ei, consolidarea prestigiului său internațional — acesta a fost sensul înalt al întregii politici a partidului și statului nostru, urmată cu neabătută consecvență în toți acești ani, acesta a fost telul suprem al vastei și multilateralei activități desfășurate de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Astfel, repartiția consecventă pentru fondul de dezvoltare a unei mari părți din venitul riațional a avut drept urmare realizarea unei creșteri fără precedent a forțelor de producție, armonioasa lor repartizare pe intreg teritoriul național, asigu- rindu-se prin aceasta o puternică sporire a avuției naționale, a forței economice a României — trainică temelie a întăririi independentei și suveranității țării. în spiritul marilor lecții ale istoriei naționale —- care relevă că unirea face puterea. că unitatea înzecește puterile și energiile unui popor — s-a acționat in toți acești ani pentru consolidarea și cimentarea unității națiunii socialiste, care se înfățișează astăzi ca o mare și strîns unită familie. înșufletită de un unic și tare simțămint de atașament față de patria socialistă, animată de o unică voință — a face totul pentru mersul înainte al țării pe făgașul inaugurat- la 23 August 1944. S-a împlinit in acești ani visarea iubită a atîtor generații de revoluționari, a generației pașoptiste în primul rind. ca poporul să-și fie el însuși domn, făurindu-se un cadru larg democratic, care asigură toate condițiile pentru ca fiecare om al muncii să gin- dească și să acționeze ca un . „om al cetății**,  să ia parte activă la soluționarea problemelor obștești, la elaborarea, adoptarea și aplicarea strategiilor de dezvoltare economică a tării, a politicii partidului și statului nostru. Statul democrației muncitorești-revolutionare reprezintă astfel o altă uriașă coloană pe care se sprijină independenta patriei. S-a desfășurat cu stăruință în toți acești ani o vastă activitate polîtico-ideologică și
hărniciei muncitorești

Imagine de muncă la sectorul cuptoare al Combinatului chimic Tîrnăveni Foto : S. Cristianfost organizate zile și săptămîni-re- cord in producție, comuniștii și ceilalți oameni ai muncii angajîn- du-se să onoreze exemplar contractele încheiate, să devanseze livrările de îngrășăminte chimice solicitate de partenerii de peste hotare. (Stan Ștefan).
Galați : Suplimentar — 

importante cantități 
de cocs metalurgicDe la începutul acestui an, coc- sarii de pe marea platformă siderurgică gălățeană au produs suplimentar importante cantități de cocs metalurgic, fapt ce a contribuit din plin la buna desfășurare a activității pe tot fluxul de 

cultural-educativă menită să asigure întărirea conștiinței de sine a națiunii noastre socialiste, să plămădească vii și adinei simțăminte de dragoste față de patria socialistă, să cultive hotărirea fiecărui om al României de astăzi de a-și pune întreaga putere de muncă, toate capacitățile creatoare in slujba înaltului țel al propășirii țării.Cu exemplară consecventă, cu înaltă răspundere a militat patria noastră, prin cuvintul vizionar, prin fapta curajoasă a președintelui său, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru ca relațiile dintre statele lumii să fie așezate statornic sub semnul respectului neabătut al independenței și suveranității naționale, al neamestecului in treburile interne ale altui stat, al dreptului fiecărui popor de a fi stăpin deplin al bogățiilor naționale, de a-și alege de sine stătător calea dezvoltării eco- nomico-sociale. Țara noastră a acționat și acționează energic și consecvent pentru instituirea unei noi ordini economice și politice internaționale, in care raporturile dintre state să fie așezate pe baze echitabile, pe principii de inaltă morală și justiție internațională, ca o condiție a succesului in efortul de a soluționa marile probleme ce fră- mintă lumea contemporană. Principialitatea pozițiilor românești in apărarea dreptului sacru al popoarelor la pace, ia dezvoltare independentă, la existență de sine stătătoare, rodnicia acțiunilor îndreptate înspre rezolvarea constructivă a complexei problematici internaționale și edificarea unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră au adus României, președintelui ei un prestigiu fără precedent pe toate meridianele globului.Cei 21 de ani de istorie eroică, cei mai rodnici din întreaga noastră existență națională, cuprinși intre momentul desfășurării istoricului Congres al IX-lea al partidului și prezent, s-au gravat adine în conștiința țării, în filele marii cărți de istorie a patriei, laolaltă cu numele tovarășului Nicolae Ceaușescu. revoluționarul patriot a cărui întreagă viață s-a identificat cu cele mai înalte idealuri și vreri ale poporului său. conducătorul de țară ale cărui gîndire cutezătoare si activitate multilaterală au constituit și constituie un uriaș factor al progresului și propășirii noastre, un luminos exemplu și permanent îndemn la slujirea devotată a țării, la .muncă energică, plină de pasiune și înaltă răspundere, pentru necontenita înălțare a patriei. .în. glorie, măreție și demnitate. Cei care a devenit un autentic și nepieritor simbol al voinței noastre de a trăi liberi, demni și suverani, al unității noastre de neclintit, al speranțelor și năzuințelor noastre de progres, de propășire, de pace, al hotărîrii noastre ca sub înțeleaptă sa conducere să facem, totul pentru a înainta mereu mai sus pe luminosul drum deschis de fierbintele august al anului 1944, spre piscurile înalte ale viitorului comunist.
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PRACTICA STUDENȚILOR LITERATURA PENTRU COPIL
premisăCum se face oare, ne întrebam in anchetele noastre precedente pe tema practicii studenților („Scinteia" din 19 iunie și 12 iulie), de pot coexista în cuprinsul aceluiași institut, ba uneori și al aceleiași facultăți, realizări dintre cele mai remarcabile pe linia integrării, alături de formalismul cel mai strident în domeniul practicii studenților, deși, cum bine se știe, procesul instruirii sintetizează (sau ar trebui să sintetizeze) tocmai raporturile rodnice de colaborare între învățămint, producție și cercetare ? Răspunsul la această întrebare poate fi găsit mai lesne nu atît în institutele unde asemenea lipsuri încă se manifestă din plin, ci in acelea unde un astfel de stadiu a fost depășit și astăzi există un acord în genere acceptabil între toate componentele procesului de învățămînt universitar. Institutul de construcții este o astfel de unitate și învățămintele pe care el le avansează în domeniul organizării și desfășurării practicii sint cu atît mai grăitoare cu cit succesele sînt de dată relativ recentă. A fost o vreme, nu prea îndepărtată, cînd și Institutul bucureștean de construcții înfățișa neimpliniri asemănătoare cu cele amintite în precedentele noastre anchete, unele dintre aceste carențe au fost relevate inclusiv in cuprinsul rubricii de față („Ce fac și (mai ales) ce nu fac studenții la practică" — „Scinteia" din 13 august 1980). numai că, printr-o asiduă, tenace muncă organizatorică (și nu numai organizatorică 1) asemenea neimpliniri au fost pe rînd înlăturate și transformate în tot atîtea trepte spre marile împliniri de astăzi ale institutului.Pentru că. să reținem. Institutul de construcții deține acum, în cuprinsul întregului invățămint superior românesc, cel mai înalt procent de autofinanțare, circa 70 la sută. Reușitele activităților de integrare, între care la loc de frunte se situează cercetările științifice în regim de contract economic, sint, cum se vede, remarcabile, numai că asemenea reușite n-au fost niciodată înfățișate drept cauze sau. eventual, „compensații" ale lipsurilor din programele studențești de practică, ci, pe bună dreptate, ca tot atîtea argumente firești în favoarea lichidării acestora. Așa se face că fiecare direcție și fiecare demers privind întărirea raporturilor de colaborare a invăță- mintului cu cercetarea și producția au fost folosite ca tot atîtea posibi-

de calitate• •
a activității universitare intre împliniri și promisiuni (ii)

lități de perfecționare a programelor de practică, și un succes, oricit de modest, in această privință a fost luat drept o nouă premisă pentru adincirea acestor raporturi. Pentru că, afirmă pe bună dreptate universitarii constructori, principalul o- biectiv al colaborării dintre invățămint, cercetare, producție și, totodată. principalul indicator al eficienței muncii universitare se identifică in valoarea, in calitatea pregătirii viitorilor specialiști.Și sint numeroase argumentele concrete în sprijinul acestei concluzii. Să amintim numai faptul că Institutul bucureștean de construcții, fiind angajat nemijlocit în activitatea de pe cele mai mari șantiere ale țării, le-a inclus firesc în perimetrul

mentare cu apă. in amenajarea Casei Republicii și a centrului civic, în construcția Metroului și a Canalului București — Dunăre etc. „De fiecare dață cînd contractăm o asemenea lucrare o facem in primul rînd in interesul creșterii calității învățămintului — ne-a declarat prof. univ. dr. ing. Radu Petre Ionel, prorector al Institutului de construcții. Ca atare, folosim fiecare dintre aceste prilejuri inclusiv pentru îmbogățirea programelor de practică și pentru îndeplinirea întocmai a obiectivelor acestora ; ne angajăm în lucru după ce proiectului respectiv i se asigură o elevație tehnico-științifică și o complexitate compatibilă cu obiectivele pregătirii de calitate a studenților, iar atunci
invățămintul tehnic superior și exigențele producției

practicii și, prin chiar acest fapt, și-a lărgit inclusiv aria de colaborare cu cercetarea și producția. Așa se face că un colectiv interdisciplinar, alcătuit din cadre didactice, cercetători, studenți. specialiști ai producției, are ca obiectiv perfecționarea soluțiilor de realizare a clădirilor de locuit din panouri mari, iar investigațiile de pînă acum au condus la creșterea productivității 'muncii, a economiei de materiale și de energie, la îmbunătățirea gradului de siguranță în exploatare, de pe urmă cărora vor beneficia aproape jumătate dintre noile construcții de locuințe ce se vor înălța în actualul cincinal. Facultatea de hidrotehnică participă la amenajarea energetică a principalelor cursuri de apă ; Facultatea de căi ferate, drumuri și poduri — la proiectarea și construcția viitoarelor artere de circulație, a tablierelor metalice pentru cale ferată dublă ș.a.m.d. Firește, o pondere și mai substanțială are Institutul de construcții pe șantierele Capitalei ; în baza unui plan de cercetare, proiectare și asistență tehnică, eșalonat pe cinci ani, institutului îi revin proiectarea și realizarea cupolelor metalice pentru piețele agro- alimentare, perfecționarea mijloacelor mecanizate pentru execuția construcțiilor (lucrări de structuri de rezistență, de finisaje, de execuție a drumurilor etc.). Aportul său, inclusiv sub forma practicii studențești, este prezent și în amenajarea rîului Dîmbovița (lac de acumulare, poduri, drumuri), în lucrările de ali-

cind ne angajăm, antrenăm o bună parte dintre studenți, încă din fazele preliminarii, astfel incit execuția lucrărilor, la care ei participă prin programul de practică, să do- bindească valoarea unei sinteze a muncii de pregătire, a activității universitare in general". „Și ca o asemenea sinteză să fie cit mai bogată — a continuat conf. univ. dr. ing. Sandu Marin, decanul Facultății de hidrotehnică — în programele de practică pe șantiere ale studenților am introdus, evident, cu sprijinul unităților economice, conferințe, dezbateri cu specialiștii din cercetare și producție, vizite la obiective, altele decît locurile de practică, astfel incit încheierea programelor să coincidă cu cunoașterea profundă, multilaterală, retrospectivă și prospectivă, a politicii partidului și star tului nostru în domeniul construcțiilor de toate genurile ; de pildă, studenții care au efectuat recent practica pe șantierele din jurul Făgărașului, în fiecare simbătă au mers și au studiat la fața locului întregul sistem de amenajare a Oltului, genurile de lucrări cu soluțiile originale adoptate aici, implicațiile lor numeroase în viața, în progresul economic al acestor zone cu o densitate specifică de construcții hidrotehnice".Despre o seamă dintre aceste atribute organizatorice aveam să luăm direct cunoștință însoțind 40 de studenți la practică pe șantierul „Lacul Morii" din zona amenajării complexe a rîului Dîmbovița. Stu-
Forța educativă a valorilor autenticeO manifestare cultural-educativâ de amploarea, valoarea și semnificația Festivalului național „Cih- tarea României" nu se încheie o dată cu întoarcerea foii de calendar. Pirghie de bază in definirea și via- bilizarea conceptului de educație permanentă, o astfel de manifestare — pe care secretarul general al partidului, la Adunarea solemnă de sărbătorire a 65 de ani de ia făurirea partidului, a apreciat-o ca cel mai larg cadru de participare a maselor populare la viata cultu- ral-artistică. la păstrarea și dezvoltarea geniului creator al poporului nostru — continuă să antreneze. cu din ce în ce mai multă vigoare, energiile creatoare ale poporului, să determine instaurarea acelui climat de creativitate, prin care se realizează, in fapt. democratizarea fenomenelor culturale naționale.Iată pentru ce, recentele consfătuiri organizate de Consiliul Culturii și Educației Socialiste cu scopul examinării critice a rezultatelor cantitative și calitative ale celei de-a V-a ediții, a festivalului pot fi considerate momente semnificative pentru învățămintele pe care le-au relevat. Ele au reconfirmat faptul că a gîndi in permanență asupra liniilor esențiale care conferă festivalului forță și substanță educativă, deci care ii garantează respirația normală a unui organism cultural viu, cu largi deschideri spre orizonturile cele mai înalte ale civilizației spirituale, înseamnă a crea neîntrerupt, înseamnă a reitera cu forțe mereu proaspete, cu pasiune, dăruire și competență drumul spre sevele dătătoare de viață și energie creatoare ale poporului.In ceea ce privește activitatea creatorilor și interpreților muzicali, esențial mi se pare faptul că. în ansamblul lor, repertoriile prezentate de diversele formații muzicale, de la cele simfonice și semi- simfonice la cele de operă și operetă, de la cele corale de tip „academic" la coruri de cameră și grupuri corale mixte sau pe voci egale, de la colective de estradă și orchestre de muzică ușoară și de jaz la felurite grupuri de interpret, de la orchestre de cameră la soliști individuali, aceștia din urmă în toate genunile și subgenurile de muzică, deci în toată varietatea și diversitatea lor. repertoriile acestor formații și soliști au răspuns unor criterii ferme de educație estetică, etică, patriotică și revoluționară a maselor ; și-au asumat, mai mult decît în precedentele ediții ale festivalului, atributele militantismului și optimismului de slujire a idealurilor de libertate socială și națională in deplin consens cu sublimele idei ale păcii, prieteniei și înțelegerii între toate popoarele lumii ; îndeosebi prin relevarea unor nepieritoare valori ale culturii noastre populare — mă refer aici la uimitoarea varietate de nestemate folclorice aduse pe scena festivalului de rapsozii populari, autentici păstrători ai cînte- cului și dansului românesc, și nu la „creatorii" de duzină, care îngroașă. uneori nepermis de mult, rîndurile așa-zișilor „profesori" ai cîntecului popular — dar și prin reafirmarea în noi variante interpretative a unor creații semnificative din fondul de aur al muzicii noastre corale, simfonice, vocal- simfonice, de operă, operetă și balet, al muzicii de cameră — vocale și instrumentale — al muzicii ușoare și de estradă. Sint domenii în care între arta profesionistă și cea de amatori s-au înregistrat fenomene de adîncă osmoză, de puternică și relevantă comuniune afectivă și spirituală.Subliniind trăsăturile de esență ale repertoriului colectivelor muzicale și ale soliștilor, nu trebuie trecute cu vederea unele carențe, u- nele neajunsuri pe care participan- ții la consfătuirile pe marginea celei de-a V-a ediții a Festivalului național „Cintarea României" le-au supus examinării critice.

în această ordine de idei s-a impus cu evidență necesitatea unui mai bun echilibru intre valorile muzicii clasice românești și cele contemporane ; observația este valabilă cu deosebire în domeniul muzicii ușoare, în care o exagerată goană după noutate reper- _ _____  _______  ___ ........țorială a favorizat, inadmisibil, și. împărtăși cit mai mult și altora promovarea Unor pseudovălori, sub protecția ideii de creație originală datorată unor interpreți și grupuri de interpreți fără pregătirea necesară și, de asemenea, • fără îndrumarea centrelor populare și ale mișcării _________de masă. Această observație este valabilă, cu aceleași cauze, și pentru cazul muzicii folk. Aici, pe lingă un număr, încă foarte mic în raport cu întregul, de valori autentice asimilate unui mod de gîndire și simțire propriu spiritualității românești (mă refer îndeoșebi la acei soliști și grupuri folk care au adus pe scena festivalului doine și balade, cintece bătrînești și de vitejie în interesante și originale abordări creatoare și interpretative), pe lîn-

că prin astfel de programe eficienta educativ-estetic'ă a fiecărei contribuții interpretative în parte poate crește simțitor, iar, pe de altă parte, fapt deloc neglijabil, ar spori și respectul pe care îl datorăm celor ce cu pasiune și dăruire iși consacră timpul lor pentru a
necesară din partea județene ale creației artistice

gă acești valoroși mesageri ai cin- tecului și poeziei autentice, cele două tipuri de structuri comunicative fiind, în aceste cazuri, în deplină unitate ideatică, de sens și de caracter expresiv — au fost — și încă in etapa republicană — prea multe prezențe slabe, sub orice critică. Este un aspect ce trebuia să determine o preocupare mai stăruitoare din partea celor ce răspund de îndrumarea acestor ti- ndri.O mai mare varietate de repertoriu și, mai ales, obligativitatea îmbogățirii lui cu noi lucrări adecvate potențialului tehnico-interpre- tativ al soliștilor și formațiilor de amatori s-a cerut și pentru domeniul muzicii de cameră, vocală și instrumentală, domeniu în care au apărut numeroase forțe artistice, îndeosebi ca rezultat al activității școlilor populare de artă, caselor de cultură și caselor armatei, cluburilor și sindicatelor din învăță- mînt. Este o realitate artistică ce se integrează procesului general de creștere a nivelului de cultură și civilizație socialistă, o realitate pe care compozitorii nu trebuie să o scape din vedere și nici să o confunde cu exigențele ce s-ar impune unor formații și soliști de gen de înaltă profesionalitate. Nu cred că s-ar putea gîndi cineva că, prin aceste idei, aș pleda pentru două feluri de muzică ; unul pentru a- matori și altul pentru specialiști ! Nu. Ca orice cultură autentică, muzica este indivizibilă. Diferite și foarte diverse chiar sint posibili- atît sub cit șitățile de abordare a ei, raport tehnic-interpretativ, sub cel comprehensiv.Idei foarte bune au fost în cadrul consfătuirilor și gătură cu modul de alcătuire a repertoriului pentru diferite tipuri de formații. Așa, de pildă, s-a spus că, prin regulament, să fie eliminată posibilitatea repetării acelorași lucrări de la o ediție la alta a festivalului, iar în etapa republicană aceste repertorii să fie extinse astfel încit juriile să aibă o imagine mai cuprinzătoare asupra valorilor interpretative demonstrate. Observația mi se pare întemeiată chiar și numai pentru motivul

expuse în le-

• deci nu numai juriilor 1 — din comorile de frumusețe pe care el și le însușesc. Desigur, adoptarea acestei sugestii ar avea implicații— dar nu de nerezolvat — in modul de organizare și desfășurare a diferitelor etape ale festivalului și, cu deosebire, a etapei finale, astfel incit timpul afectat fiecărei formații să crească în raport și cu cerințele semnalate mai sus. dar și cu necesitatea creșterii eficientei educative. Caracterul cvasisportiv, in unele privințe formal, al goanei după premii al concursului ar putea fi, dacă nu dislocat, cel puțin dublat și de un mai eficient caracter cultural-educativ.Ciștiguri de ordin calitativ s-au dobîndit și în interpretare, multe dintre formațiile muzicale și, de asemenea, dintre soliști, de- monstrînd înalte virtuți tehnico- interpretative, talent și măiestrie, pasiune și entuziasm. Au existat insă și la acest capitol multe, prea multe minusuri. Munca în asalt, uneori cu scopul exclusiv de a participa la premiile festivalului, dar nu și la desfășurarea lui ca realitate artistică și cultural-educa- tivă cotidiană, alteori absenta considerației necesare din partea unor foruri locale — ca și cum festivalul „Cintarea României" ar fi numai în sarcina artiștilor amatori înșiși, ca un fel de privilegiu al lor, au fost evocate ca dificultăți supuse reflecției si meditațiilor responsabile.O problemă de maximă importanță, pe care am reținut-o ca mo- bilizînd interesul multor slujitori devotați ai culturii de masă, a fost— și este — aceea a instructorilor de specialitate. S-a reafirmat ideea absolut valabilă că o mișcare de amatori nu se poate desfășura la cotele calitative cerute fără o îndrumare de înaltă calificare profesională. Faptul este demonstrat de împrejurarea că, a- colo unde activează instructori, dirijori și metodiști de bună condiție profesională, formațiile muzicale — coruri, orchestre de cameră, orchestre de muzică ușoară și populară, fanfară etc. — întrunesc și cerințele continuității, și pe cele ale pregătirii sistematice, și pe cele ale întocmirii corecte a repertorii- lor, și pe cele ale acurateței și valorii interpretative. Nu se întîmplă același lucru acolo unde diletantismul îndrumării duce fie la contaminarea, în sens negativ, a gustului și sensibilității artiștilor amatori, fie la instaurarea unei stări de dezinteres. O idee subliniată în acest sens a fost aceea a unei mai eficiente antrenări, în îndrumarea artei amatoare, îndeosebi de la sate, a cadrelor didactice. S-a pus— și, cred, cu destul temei — problema unei mai bune corelări între diferitele forme de specializare a instructorilor formațiilor muzicale de amatori, inclusiv — sau poate mai cu seamă — în în- vățămintul de specialitate și cerințele calitative ale festivalului. Problema merită, desigur, atenția cuvenită. Numeroase idei s-au referit la necesitatea perfecționării regulamentului în sensul unei mai largi deschideri către public, im- plicînd aici și amintita regîndire a modului de organizare și desfă- șuraje a etapelor superioare ale festivalului, la sporirea rolului a- cestor etape în determinarea unor utile și necesare schimburi de experiență între artiști.Evident, toate aceste idei, sugestii șl observații izvorăsc din dorința legitimă de a perfecționa necontenit formele și modalitățile de desfășurare ale festivalului și concursului, de a spori eficiența lor educativă.
Vasile DONOSE

denții au’ lucrat aici de la începutul lunii iunie și pînă spre sfîrșitul lunii iulie ; au lucrat nemijlocit, participînd efectiv aproape la toate operațiile specifice acestui vast șantier, amenajat ca Șantier național al tineretului. Și au lucrat bine, temeinic, efectuind operații de calitate, deși nu sînt decît in anul al II-Iea. Pe baza acestor rezultate, ing. Aurel Mihuț, șeful brigăzii „Lacul Morii", ne-a spus : „I-aș angaja oricind, pe oricare dintre ei. pentru că băieții sînt serioși și pri- cepuți, le-am dat sarcini zile, uneori chiar pe ore, deplinit integral, te poți în orice împrejurare, la de muncă". De altfel, acești studenți s-au și angajat, incă de la începutul practicii, ca muncitori, au lucrat efectiv cite 12 ore pe zi in formațiile curente de lucru. Cu doi dintre aceștia am discutat mai pe larg problemele practicii : Caius Prișcu. grupa nr. 3 din anul al II-Iea, este unul dintre cei mai străluciți studenți ai Facultății de hidrotehnică și așa se arată și aici, pe șantier. A participat inclusiv la ridicarea barajului, lucrare complexă, de Înaltă tehnicitate ; inginerul Mihuț a ținut să adauge că aportul său a echivalat cu al unui maistru. Ho- ria Mărunțiș, tot din anul al II-Iea, aparține Facultății de căi ferate, drumuri și poduri, s-a distins in efectuarea lucrărilor de taluzare pentru diguri, la betonare, la descărcarea vagoanelor cu material de construcții, la amenajarea căilor de acces. Ca și colegul său Prișcu, este preocupat deopotrivă de ceea ce face, cit și de semnificația muncii sale și, îndeosebi, de posibilitățile sporirii eficienței sociale a acesteia. Așa se explică de ce dialogul cu asemenea studenți abundă în observații judicioase, în propuneri de perfecționare a practicii, socotită de ei pe bună dreptate ca premisă a muncii universitare de calitate. Pe această cale am aflat, între altele, că dezbaterea programei de practică împreună cu specialiștii producției și perfectarea unor convenții cu obligații complementare, dar precise, adresate ambelor părți, îi asi- ■ gură instruirii o desfășurare uniformă și, deci, mai riguroasă, mai eficientă ; repartizarea studenților, de la inceput, pe echipe, pe formații concrete de lucru este superioară participării lor globale, prin chiar nominalizarea răspunderilor, iar ampla tehnicizare a lucrărilor de construcții pe șantiere solicită acum îmbunătățirea inclusiv a eșalonării disciplinelor universitare, in cuprinsul cărora cele referitoare la mecanizare trebuie să-și afle ponderea și, în unele cazuri, întîietatea cuvenită, tocmai pentru ca instruirea studenților constructori să se întemeieze cit mai puțin pe munca necalificată. Studenții, cit și cadrele didactice se regăsesc în concluzia că întocmirea cărților construcțiilor (o evidență cuprinzînd „biografia" fiecărei lucrări) ar putea constitui un teren de adîncire a pregătirii viitorilor specialiști și, totodată, lin instrument esențial de lucru în utilizarea optimă și conservarea marilor edificii realizate azi noastră.Iar asemenea analize, sugestii, propuneri de nare a practicii se definesc ca o constantă in activitatea asociațiilor studenților comuniști, așa cum avea să ne confirme și loan Pleșciuc, președintele Consiliului U.A.S.C. din Institutul de construcții; programele instruirii productive alcătuiesc aici obiective frecvent supuse dezbaterilor la care participă inclusiv reprezentanți ai întreprinderilor economice. Și pe bună dreptate, pentru că, nu o dată, tocmai unitățile economice solicită creșterea nivelului de competență practică,, organizatorică a noilor specialiști, iar soluția aparent cea mai la îndemină vizează sporirea timpului afectat pwcticii studenților, cînd, în realitate, modalitatea optimă constă în folosirea cu randament maxim a acestuia. Și iată cum deficiențele eventuale ale unui „simplu" program de practică pot afecta în ultlțnă analiză însuși echilibrul, calitatea de ansamblu a sistemului universitar de învățămint, in vreme ce folosirea intensivă a practicii studenților generează, cum bine se știe, resurse noi de perfecționare universitară. De aceea sintem de părere că organizarea unui larg schimb interuniversi- tar de experiență, pe tema practicii studenților, cu participarea inclusiv a departamentelor economice, sub egida Ministerului Educației și în- vâțămîntului, ar avea între altele darul ca noul an universitar 1986— 1987 să înregistreze cit mai multe realizări și, prin revers, cit mai puține dintre minusurile evidențiate inclusiv în anchetele „Scînteii" ț tema instruirii studenților.
Mihai IORDANESCU

precise, pe ei le-au tn- bizui pe ei fiecare loc opt dintre

in țaraobservații, perfecțio-

Mult mai favorizată sub aspect editorial se înfățișează cititorului cartea de 
proză pentru copii. Factori numeroși contribuie la ascendența cantitativă a prozei față de celelalte domenii sau genuri, între care la loc de frunte se situează accesibilitatea mai apropiată de virsta -copilăriei sensibilă cu deosebire la ceea ce numim „poveste", narațiune a unor intimplări și fapte. Proza este abecedarul lecturii, Poezia necesită, dincolo de memorizarea mecanică, un al doilea strat al înțelegerii : reprezentarea prin imagine sau metaforă, ceea ce pină la un anumit nivel este un dat al copilăriei, după care acesta trebuie cultivat cu grijă și răbdare pentru a depăși stadiul primar. Povestirea iși sporește accesibilitatea și prin apelul la o tradiție orală vie. Care părinte sau bunic nu a povestit cel puțin o dată copiilor sau nepoților un basm, o întimplare cu tilc ? De această realitate tin seama firesc, dar și profitabil editorii. Cartea de proză în ansamblu, cu atît mai accentuat proza pentru copii, are o masă de achizitori (printre ei cei mai mulți cumpărători pentru uz personal) evident superioară altor genuri. Motiv deplin întemeiat ca o serie de edituri nespecializate să publice cu intermitentă proză pentru copii, inclusiv benzi colorate. Alături de editura „Ioni Creangă", principalul realizator al cărții pentru copii, participă la alcătuirea ansamblului și editurile „Sport- Turism", „Junimea", „Scrisul românesc", Editura didactică și pedagogică și, la granița de vîrste. editurile „Albatros" și Editura științifică și enciclopedică. Lărgirea ariei de interes editorial ar trebui, in principiu. să bucure pe oricine, avînd în vedere diversificarea ofertei, reală, uneori însă cum vom vedea, criteriile sînt cel mai adesea comerciale, dar nu întotdeauna ale unui comerț sănătos. cu valori, cum este necesar să fie comerțul de carte.Proza pentru copii rămî- ne totuși preponderent concentrată la editura „Ion Creangă", al cărei colectiv redacțional a oferit de-a lungul anilor numeroase lucrări de referință în domeniu. Sursele creatoare sînt diverse și de înaltă valoare literară. Unele aparțin folclorului românesc sau străin și constau din basme, povestiri, legende ale literaturii noastre clasice și universale. Un program de lungă "durată de reeditări ale unor lucrări celebre a- sigură generațiilor succesive cărțile necesare lecturii

și formării lor ca oameni. Vom regăsi aici in prezentări grafice din cele mai diverse, corespunzător diferitelor vîrste, basmele si povestirile lui Creangă, Ispirescu, Eminescu. Slavici. Delavrancea, Arghezi. Cezar Petrescu. Andersen. Calodi etc., nuvele și romane din patrimoniul clasic românesc și universal, organizate de cele mai multe ori in colecții binecunoscute și utile lecturilor de programa școlară alegere („Biblioteca rului", „Biblioteca toți copiii", „Poveștiritoare" etc.). Frecvența a- pariției lor in planurile editoriale, etajele diferențiate de complexitate, prezentarea grafică originală și atractivă oferă prozei o largă accesibilitate și se află, practic, la îndemina tuturor cititorilor.

cerute sau la școla- pentru nemu-

taze : elevi, pionieri, șoimi ai patriei, se află in grădinițe sau școli, la oraș sau la sate. în vacanță, călătorind, dornici de aventuri neobișnuite saU privitori liniștiți, iubitori ai naturii, curioși de înnoirile peisajului românesc in acești ani. în ansamblu, atmosfera artificială a unor cărți mai vechi a dispărut, copilul este implicat din perspectiva psihologiei vîrstei, are el însuși o psihologie, a devenit subiect al observației scriitorului. Realitatea copilăriei asumate și-a găsit și forma accesibilă in narațiuni dominate de stilul confeșiv, cu o reală încărcătură emoțională a participării directe. ..Oglinzile apelor și ale nisipurilor" a lui Gh. D. Vasile (editura „Ion Creangă") adună o serie de povestiri trăite prin preajma Jiului de un
Azi, despre cartea de proză

Ca in orice literatură vie, și în proza pentru copil, asemenea poeziei, un loc distinct ocupă editarea lucrărilor originale, ale autorilor contemporani. S-au format in aceste decenii numeroși autori de cărți pentru copii sau cei care scriu pentru adulți au venit și in acest domeniu cu propriile virtuți pentru a îmbogăți genul — Arghezi, Zaharia Stancu, Marin Preda, Radu Tudoran, Eugen Barbu, Ioana Postelni- cu, Dumitru Almaș, Vasile Rebreanu și atiția alții din generațiile mai tinere și-au pus talentul, experiența scriitoricească în slujba copiilor, cărora le-au oferit o serie de lucrări inspirate din actualitate sau din istoria bogată in fapte și semnificații a poporului nostru, Mai mult ca în poezie, s-a produs o diversificare accentuată a prozei în funcție de factorul temporal, deși proza de actualitate se întrepătrunde cu proza istorică uneori în interiorul a- celorași povestiri sau cărți, intr-un ansamblu care nu Ie anulează trăsăturile specifice. Să urmărim însă mai îndeaproape proza de actualitate scrisă copii și apărută în edituri.Tematic, această este destul de variată și se adresează tuturor vîrstelor copilăriei, de Ia cei care abia au deprins arta cititului pînă la cei aflați in pragul adolescenței. Se pornește adesea de la observația realistă a vieții copiilor zilelor noastre și se încearcă conturarea unor tipologii umane in plină formare. Personajele sint copii aflați în diferite ipos-

pentru diferiteprozft

copil ce-și amintește in- timplări zguduitoare, dar. și clipele de mare frumusețe și entuziasm. Alteori, ea m cartea lui „Ghiocei domeniul datează persoana tabil album sentimental intr-o puternică tradiție clasică încetățenită de Creangă sau Sadoveanu. Asemenea cărți, incă rare totuși, stabilesc un contact simpatetic direct cu cititorul, conving prin sinceritate și participare.Literatura de observație obiectivă domină insă și proza pentru copii. Autorii iși construiesc narațiunile după cerințele prozei o- biective, care le dă un mare spațiu de manevră și unghiuri inedite de abordare. Se scriu chiar și romane cu și despre copii, cum este „Carnavalul primăverii" de Elena Ghirvu-Călin (editura „Ion Creangă"), al cărui personaj, o elevă de 12 ani, parcurge etapa dificilă spre adolescență, sau „Bagheta magică" de Eugenia Zaimu (editura „Junimea"). o narațiune „retro", din viitor spre trecut, cam neobișnuită pentru literatura științifico-fantastică. Prozele de mare întindere sînt rare și din perspectivă axiologică acestea constituie incă tatonări nu lipsite de interes, dar și de unele stingăcii sau 'excese. Gen pretențios, romanul lasă ușor să se vadă fisurile de construcție pe care cele două autoare încearcă pe alocuri să le astupe prin artificii formale sau crudități de limbaj, de unde nu lipsesc elemente ale argoului școlăresc.

Viniciu Gafița pentru mama", autobiografic se memorialistic la intîi ca un veri-

ÎNDEMNUL PATRIOTIC AL ISTORIEI

în ansamblu insă, proza pentru copii rămine un apanaj al genurilor scurte, ca schița sau povestirea, permeaoile pretutindeni la coabitarea cu basmul. Pentru cei mai mici, Silvia Kerim, in „Bunica albă" (editura „Ion Creangă"), oferă povestiri-basm, de unde nu lipsesc poveștile făcute din povești, cu personaje celebre prețuite la orice virsta. Alte povestiri, cum sini cele din „Vara Piticului" de Dorin Almâșan. dau realității imediate o coloratură livrescâ prin implicarea in legenda, ceea ce facilitează autorului creionarea . unor portrete de autentică vibrație din viața pionierilor, despre virsta întrebărilor. Adopțiunea livrescului, ca materie esențială a prozei, devine insă uneori, ca in „Povești despre povești" de Cristina Anca Ciubotaru (editura „Junimea"), simplu exercițiu didactic stîngaci transcris („Varza încrezută") sau doar aparent moralizator („Învățătura").Noțiunea de învățătura, de model plauzibil nu scapă îndeobște cărții pentru copii. Valoarea formativa in sensul de „carte de invă- țătură" se află risipită pretutindeni in proză. Unii autori o expun deschis, programatic mtr-o serie de narațiuni cu evident scop didactic. „Povestiri din grădina bunicilor" de Ion Gu- giuman (editura „Ion Creangă") sînt „fișe narative" care-și propun să explice cu mijloacele prozei o serie de realități din natură, să prezinte diverse viețuitoare sau ocupații tradiționale. Preferința pentru arhaicul rural dă a- cestor schite un parfum a- parte, deși mijloacele expresive rămin uneori in urma intențiilor. Mai complex, prin perspectivă și mijloace apare „Omul fără umbră" a lui George Nestor, unde învățătura cu morala necesară este implicată in povestire, o conține intim. O narațiune fluentă cu virtuți stilistice evidente iși susține ideile prin propriile mijloace, captează interesul pentru că pune întrebări și nu servește răspunsuri stereotipe, gata confecționate. La niveluri diferite de înțelegere a specificului literar se înscriu multe din cărțile de proză, ceea ce reflectă nemijlocit modul de folosire a,mijloacelor expresive. „Noi cinci. Trlcă și comoara" de Tudor Negoită (editura „Ion Creangă") pune in valoare ritmul alert al intîmplări- lor, specific cărții de aventuri, din păcate incă destul de rară m literatura pentru copii. Alteori, expresia didactică abia dacă se disimulează artistic la Irimie Străuț, în „Un milion de mulțumiri", preocupat să găsească drumul cel mai scurt spre faptul exemplar, utilitatea imediată și oferirea de soluții. Pe undeva, asemenea cărți se intilnesc pe același teritoriu cu cele de sfaturi practice și lucru manual.Proza cuprinsă în cărțile amintite face dovada interesului sporit pentru a da expresie superioară vieții de azi a copiilor, pentru a surprinde fizionomii caracteristice acestei virste minunate. Totuși, marile cărți contemporane pentru copii se lasă încă așteptate de micii lor cititori. Se cultivă cu prea. mare stăruință autori ce și-au dat de mult măsura posibilităților și se insistă prea puțin pentru atragerea celor mai valoroși prozatori contemporani spre această zonă de maxim interes. Numai apelind la cele mai importante forțe scriitoricești ale momentului este posibil ca generația de miine să-și regăsească imaginea autentică, complexa ei devenire. Scriitorii clasici ne-au lăsat asemenea pagini nemuritoare nite mit și istorie, piu și îndemn la contemporană.
deve- exern- replica

Emil VASILESCU

(Urmare din pag. I)
tocmi", cum grăia Constan
tin stolnicul Cantacuzino. 
Miron Costin observa, cu 
perspicacitate, că Grigore 
Ureche „au făcut de dra
gostea țării letopisețul 
său... numai lui de această 
țară i-a fost milă, să nu 
rămiie intru intunerecul 
neștiinței". Totodată, cro
nicarul a dat o lapidară 
definiție rolului patriotic al 
Istoriei și al istoricului, ca 
dirz și entuziast apărător 
al trecutului și al gloriei 
străbune. înfățișate numai 
și numai in straiul frumos 
și nobil al adevărului. Și, 
spre cinstea lui, Miron 
Costin s-a bătut energic cu 
„băsnuitorii", cu falsifica
torii și batjocoritorii isto
riei naționale. „Biruit-au 
gindul" este expresia luptei 
cu sine: dacă trebuie și 
cum trebuie să dea bătălia 
cu falsificatorii și batjoco
ritorii a ceea ce are un 
popor mai al său, mai pro
priu, mai scump : istoria. 
„A lăsa iarăși nescris, cu 
mare ocară 'înfundat nea
mul acesta de o seamă de 
scriitori, ieste inimii du
rere... Nici ieste șagă a 
scrie ocară veșnică unui 
neam, că scrisoarea ieste 
lucru vecinie... Eu voi da 
seama de ale mele, cite 
scriu", iși face Costin măr
turia de credință, tn ace
lași sens se exprimă și 
stolnicul Cantacuzino, pu- 
nind semnul egal (—) intre

cunoașterea istoriei și cul
tură, demnitate națională, 
patrie și libertate : „Fără 
istorie nu numai de risul 
altora și de ocară sintem, 
ci și orbi, muți, surzi sin
tem de lucrurile și faptele 
celor mai de mult ce in- 
tr-acest pămint s-au intim- 
plat". tn fața falsificatori
lor și denigratorilor istoriei 
noastre, cunoașterea isto
riei se impune ca o armă, 
ca o pavăză a dreptății și 
a adevărului. Istoria, ca 
făurar de conștiințe, a avut 
un rol deosebit, mai ales 
in momentele grele, deter
minante ale poporului ; 
lupta pentru dreptate so
cialii, pentru unitate și li
bertate națională. Căci, in 
primul rînd, cum observa V. Pârvan : „Istoriografia 
românească din Moldova, 
Ardeal și Țara Româneas
că e creatoare a conștiinței 
naționale superior cultu
rale a poporului nostru". 
Bărbații generației de la 
1848 au aprins spiritele re
voluționare și naționale la 
flacăra istoriei și a legen
delor ei. Bolintineanu si 
Alecsandri, Cirlova și Ale- 
xandrescu, Negruzzi și Mu- 
reșanu apelau și se inte- 
meiau pe istorie, in opera 
lor de conștientizare, de 
formare, de educare, de 
călăuzire, de înflăcărare a 
poporului pe calea revolu
ției pentru libertate și uni
tate națională. „Cei ce 
poartă jugul și-a trăi mai 
vor. / Merită să-l poarte

spre rușinea lor",., era con
cluzia eroică și patriotică 
a uneia din legendele lui 
Bolintineanu, concluzie de
venită de atunci maximă 
populară și expresia unui 
îndemn patriotic. Mihail 
Kogălniceanu ținea să con
vingă generația sa ca și pe 
cele viitoare că : „Istoria 
este măsura sau metrul 
prin care se poate ști dacă 
un popor propășează", a- 
daugind : „Trebuința isto
riei ne este neapărată 
chiar pentru ocrotirea 
drlturilor noastre". Iar 
N. Bălcescu a ajuns la 
formula lapidară. știu
tă de atunci de toți : 
„Istoria este cea dinții car
te a unei nații". Cartea 
destinului ei, de ea însăși 
făurită și scrisă. Pentru 
Miron Costin patria era 
pămintul „frământat ca 
singele moșilor și strămo
șilor", iar expresia, aceasta 
întruchipa și istoria, și po
porul, și țara. Prin vasta-i 
operă istorică, profesorul 
N. larga a contribuit imens 
la însuflețirea poporului 
român in lupta pentru de
săvârșirea unității națio
nale. Căci: „Istoria e dis
ciplina cea mai umană din 
toate... Istoria nu numai că 
se lasă in mijlocul vieții", 
dar o și „lărgește prin per
spectiva imensă a trecutu
lui, prin presimțirea viito
rului fără capăt. Nu există 
disciplină omenească prin 
care să ne facem mai so
ciabili, mai altruiști, mai

iubitori de om și de viață". 
In istoria contemporană, 
dragostea de țară se iden
tifică, intru totul, cu marile 
construcții ale epocii noas
tre socialiste, cu tot ce am 
făurit durabil in anii care 
au trecut de la actul istoric 
de la 23 August 1944 — pe 
care ne pregătim să-l 
intimpinăm pentru a 42-a 
oară — și, cu deosebire, cu 
ce am făurit măreț și fără, 
egal de la Congresul 
al IX-lea al P.C.R. Iar dacă 
poporul nostru a iubit tot
deauna patria, a imbogă- 
țit-o, a apărat-o, a infru- 
musețat-o, cu ații mai mult 
o iubește acum, cină tră
iește momentul cel mai 
inalt al ascensiunii sale pe 
verticala istoriei. Dragos
tea noastră de țară se în
truchipează în zecile de 
hidrocentrale, in Transfă- 
gărășan, in Canalul Dună- 
re-Marea Neagră, in recent 
inauguratul șantier al Ca
nalului Dunăre—București, 
in vapoarele care străbat 
oceanele, in avioanele care 
spintecă văzduhul spre 
tpate țările, in operele de 
artă care incintă cugetele, 
in cuvintul nostru de bună 
înțelegere și pace, pe care-l 
răspindim in lume. Și toate 
acestea au devenit istorie 
și devin istorie, împletin- 
du-se cu specificul ei in 
ansamblul vieții și isto
riei umane. Și acesta este, 
în fond, îndemnul patrio
tic al istoriei.

20,00 Telejurnal • In întîmplnarea marii sărbători naționale20,20 Actualitatea in economie. în agricultură. recolte mari, sigure, stabile ! • Realizări, proiecte, inițiative pe șantierele de îmbunătățiri funciare20,35 Epopeea libertății patriei noastre • Ne cheamă la luptă dragostea de țară20.55 Invitație în studiourile Radiotele- vlziunli (color)Spiritul revoluționar în acțiune. ReportajTelejurnal închiderea programului21,35
vremea

Institutul de meteorologie și hidrologic comunică timpul probabil pentru intervalul 7 august, ora 21 — 10 august, ora 21. In țară : Vremea va fl in general Instabilă. îndeosebi in prima parte a intervalului, cu cerul temporar noros. Vor cădea ploi locale care vor avea, mai ales, caracter de averse, Însoțite șl de descărcări electrice, îndeosebi in cursul după-amiezelor, in zonele de deal șl de munte, șl izolat in celelalte regiuni. Condițiile atmosferice se mențin favorabile producerii, Izolat, a grindinii. Vintul va sufla slab pînă la moderat, cu intensificări temporare. Temperaturile minime vor oscila Intre 10 șl 20 de grade, iar cele maxime intre 22 și 32 de grade, local mal ridicate. In București : Vremea va fi, în general, instabilă, îndeosebi in prima parte a intervalului, iar cerul va fi temporar noros, favorabil aversei de ploaie însoțită de descărcări electrice. Vintul va sufla slab pină la moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse Intre 16 și 18 grade, Iar maximele între 29 șl 32 de grade.
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TELEGRAMA ADRESATĂ 

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
Secretar general al Partidului Comunist Român,

Președintele Republicii Socialiste România 
de participanții la Forumul național al pionierilor

Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Participanții la cel de-al XIII-lea Forum național al pionierilor, desfășurat sub deviza „în epoca de aur muncim și învățăm, cutezători spre comunism înaintăm !“, în numele pionierilor și șoimilor patriei din întreaga țară, al cadrelor care ne îndrumă activitatea, vă adresăm cele mai alese sentimente de nemărginită dragoste și fierbinte recunoștință pentru minunatele condiții de viață, muncă și învățătură create celor mai tinere vlăstare ale patriei, pentru grija părintească cu care înconjurați zi de zi copilăria noastră fericită.Lucrările Forumului național ai pionierilor, desfășurate în atmosfera de puternic entuziasm și angajare patriotică cu care întregul nostru popor sărbătorește a 65-a aniversare a Partidului Comunist Român și împlinirea a 21 de ani de la Congresul al IX-lea al P.C.R., au evidențiat cu pregnanță strălucitele succese obținute de poporul nostru, sub conducerea partidului, in intîmpinarea aniversării revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă de la 23 August 1944, pentru înfăptuirea neabătută a grandioaselor programe de continuă dezvoltare a țării înscrise in hotăririle celui de-al XIII-lea Congres al Partidului Comunist Român.Noi, cele mai tinere generații ale țării, pionierii și șoimii patriei, vă aducem, mult iubite tovarășe Nieolae Ceaușescu, conducătorul înțelept al poporului și partidului nostru, marele Erou al națiunii noastre socialiste, ctitorul României moderne, militant de frunte al mișcării comuniste și muncitorești internaționale, neobosit luptător pentru dezarmare și pace, cel mai luminos omagiu pentru prodigioasa activitate revoluționară pe care o des- fășurați de la cea mai fragedă vîrstă, pentru întreaga dumneavoastră viață de luptă și creație pusă în slujba înfăptuirii înaltelor idealuri comuniste ale poporului nostru.Exprimăm, de asemenea, cu nemărginită dragoste și profund respect cele mai calde mulțumiri tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim viceprim- ministru al guvernului, președintele Consiliului Național al Științei și învă- tămintului, om politic și savant de renume mondial care, prin întreaga activitate, aduce o contribuție de seamă la elaborarea și înfăptuirea programelor de dezvoltare economico-socială a patriei, la dezvoltarea continuă a științei, învățămintului și culturii românești, pentru formarea multilaterală, revoluționară a tinerei generații.însuflețiți de mărețul dumneavoastră exemplu de dăruire și abnegație comunistă, patriotică, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, conștienți că țara are nevoie de oameni temeinic pregătiți, participanții la Forumul național, pionierii întregii țări sîntem ferm hotăriți să nu precupețim nici un efort pentru a învăța și munci, pentru a ne însuși cele mai noi și înalte cuceriri ale științei și tehnicii, ale cunoașterii în toate domeniile de activitate. Numai in acest fel vom putea continua, așa cum ne-ați îndemnat dumneavoastră, minunatele realizări ale strămoșilor și părinților noștri, tradițiile revoluționare, trecutul de luptă al poporului și al partidului, pentru a construi viitorul de aur al patriei noastre, comunismul.Puternic însuflețiți de neobosita și strălucita activitate pe care dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, o desfășurați pentru asigurarea triumfului rațiunii, al păcii pe planeta noastră, pentru întărirea înțelegerii și colaborării între popoare, vom intensifica activitățile pe care le dedicăm păcii și prieteniei cu toți copiii lumii, dezvoltării spiritului de solidaritate între tinerele generații de pretutindeni, participind cu entuziasm la acțiunile ce se organizează in cadrul Anului Internațional al Păcii.Mulțumindu-vă din inimă pentru dragostea cu care înconjurați permanent cele mai tinere generații ale țării, vă rugăm, cu deosebită stimă și profund respect, mult iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, să primiți cele mai sincere urări de multă sănătate și putere de muncă, spre binele și fericirea. întregului nostru popor, pentru continua măreție și prosperitate a României socialiste, pentru ridicarea patriei noastre pe cele mai înalte culmi ale progresului și civilizației.
PARTICIPANȚII LA FORUMUL NAȚIONAL AL PIONIERILOR

★și educație de care se bucură in tara noastră în anii luminoși ai Epocii Nicolae Ceaușescu.în cadrul forumului au fost aleși pionierii membri ai Consiliului National al Organizației Pionierilor, locțiitorii președintelui Consiliului Național al Organizației Pionierilor, membrii Comisiei de cenzori și au fost desemnați pionierii care fac ■ parte din Comisia Organizației Șoimii Patriei.într-o atmosferă de puternic entuziasm .și vibrantă angajare patriotică, participanții la Forumul național al pionierilor au adresat o telegramă tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România. (Agerpres)

în cinstea marii sărbători de la 23 August

★Miercuri, la Cluj-Napoca, s-au încheiat lucrările celui de-al XIII-lea Forum național al pionierilor — amplă manifestare politico-educativă a autoconducerii și democrației pionierești — care a avut loc sub deviza „în epoca de aur muncim și învățăm, cutezători spre comunism înaintăm !“.Lucrările forumului s-au constituit într-o nouă și înflăcărată manifestare ' a dragostei și recunoștinței pe care cea mai tinără generație a României socialiste le nutrește față de partid și popor, față de tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretarul general al partidului, președintele Republicii Socialiste România, cel mai iubit și stimat părinte și îndrumător al copiilor și tineretului, fată de tovarășa Elena Ceaușescu, pentru minunatele condiții de viață
Toate resursele de nutrețuri strînse și depozitate cu grijă!
(Urmare din pag. I)

aproape

promisă. Toate acestea constituie o dovadă că în județul Buzău, practic sursele tradiționale de asigurare a furajelor nu permit crearea stocurilor necesare pentru hrana animalelor pînă la noua recoltă. Bunăoară, pe terenurile ocupate cu lucernă, care, deși dețin 72 la șută din suprafața plantelor furajere cultivate în ogor propriu, ceea ce ar fi de natură să asigure ; * . întreg necesarul de fîn, se estimează o producție de numai 1 500 kg la hectar, față de 6—7 tone în mod normal.— Cunoaștem bine situația în care ne aflăm — ne spune tovarășul Constantin Nițu, secretar al comitetului județean de partid. în secretariatul și biroul comitetului județean de partid s-a analizat periodic și la sfîrșitul fiecărei etape cum decurge acțiunea de strîngere și depozitare a furajelor. S-a desprins ca o concluzie majoră faptul că obiectivul principal pentru perioada următoare, pină la căderea zăpezii, al organizațiilor de partid de la sate, al consiliilor populare comunale, al fiecărei unități a- gricole, trebuie să-1 constituie strîngerea și conservarea tuturor resurselor de furaje, oricit de mici ar fi acestea.— Concret, ce măsuri se au în vedere pentru soluționarea acestei probleme deosebit de acute ?— Cu precădere punem accent pe găsirea unor soluții care să valorifice, in primul rind, resursele locale de nutrețuri. Vreau să precizez că, în acest sens, în toate unitățile agricole există o stare de mobilizare generală. Am trecut de jumătatea anului și pretutindeni s-a înțeles că dacă nu acționăm acum, mai tîrziu nu vom avea nici o posibilitate de soluționare a problemei. Am pornit de la analiza situației concrete din fiecare unitate a- gricolă în parte. începînd cu unitățile care au cele mai mari efective de animale, unde s-au stabilit măsuri și responsabilități precise pentru asigurarea balanței furajere. Din cauza secetei prelungite, însă, nu vom putea asigura din resurse proprii întregul necesar de furaje și sîntem nevoiți să acoperim deficitul prin aducerea de nutrețuri din alte județe.
Nici un fir 

să nu se
de nutreț 
piardă Iînsă, ca tocmai deosebite să se valorificarea de- resurselor locale de mărimea întreprins, in agricole jude-amplă acțiu-

Important este, în aceste condiții facă totul pentru plină a tuturor de furaje, indiferent lor. Ce măsuri au acest sens, organele țene ?• S-a organizat o ne de întrajutorare între cooperativele agricole din zona de cîmpie a județului, care nu au-finețe naturale, și cele din zona colinară, unde primelor li s-au repartizat suprafețe pe care să le cosească cu forțe proprii și să stringă finul ;

• pe anumite suprafețe de finețe naturale, prima coasă a fost executată mai timpuriu.’' pentru a se crea condiții in vederea obținerii celei de-a doua coase de masă verde ;• tot ce rezultă ca resturi vegetale din grădinile de legume — vreji de fasole și soia, masa verde de pe- taluzuri, canale și terase — se va a- duna și depozita pentru iarnă ;• lăstarii de viță de vie rezultați de la tăierile in verde din plantații vor fi utilizați atit în stare proaspătă cit și conservată. De pe cele circa 15 000 hectare cu vie se estimează o producție de circa 20 000 tone de lăstari ;• toate subprodusele de la industrializarea legumelor, a fructelor și a strugurilor vor fi folosite la îmbunătățirea rațiilor furajere ;• se vor strînge și depozita peste 9 000 tone de frunzare care constituie un furaj bun, îndeosebi pentru ovine.Măsurile menționate reliefează faptul că, intr-adevăr, în județul Buzău există o stare de mobilizare determinată de condițiile grele actuale pentru a stringe și depozita cit mai multe furaje. Desigur, aceste măsuri trebuie să se desfășoare neîntrerupt pînă în toamnă tirziu. De aceea, un bilanț la zi este impropriu de făcut. Totuși, pentru ca aceste măsuri să aibă o eficiență maximă, îndeplinirea lor trebuie urmărită îndeaproape. Aceasta se impune, și vom da un singur exemplu, pentru ca ele să se finalizeze cu rezultatele scontate. Bunăoară, la strîngerea frunzarelor, rezultatele de pină acum sint slabe față de posibilități. Or, în această lună, și nu mai tirziu. se impune o mobilizare generală a forțelor la strîngerea și depozitarea frunzarelor. A se realiza programul de 9 000 tone este pe deplin posibil, dovadă fiind rezultatele înregistrate in anii trecuți.„Dacă Ia fîn nu putem realiza cantitățile prevăzute în balanță — ne spune Anton Niculescu, director cu zootehnia la direcția agricolă județeană — în schimb stă în puterea noastră să realizăm și să depășim planul la suculente. Să nu se înțeleagă greșit că din plantele pentru furaje semănate pentru cultura a doua. Mai mult de jumătate din cele aproape 21 000 hectare semănate cu porumb pentru furaje în cultura a doua sint ca șl compromise. Pe această suprafață, conform planului, trebuia să realizăm circa 15 tone masă verde la hectar. Evaluarea indică însă o producție de numai 5—7 tone la hectar. în aceste condiții am stabilit ca în campania de recoltare din toamnă să adunăm toate resturile vegetale care pot fi însi- lozate : capitulele de floarea-soare- lui, frunzele și coletele de la sfecla de zahăr, cocenii de porumb din grupele timpurii și tăițeii rezultați de la prelucrarea sfeclei de zahăr. Deficitul de nutrețuri suculente care va rămîne va fi acoperit cu siloz făcut din coceni de aprumb, după tehnologia clasică". Subliniem aici că, pentru fiecare unitate agricolă, comitetul județean de partid a stabilit ca toată suprafața cultivată

MANIFESTĂRI POLITICO-IDEOLOGICE Șl CULTURAL-EDUCATIVErie“, expoziția de artă plastică intitulată „Culorile patriei" realizată de membrii filialei Ploiești a Uniunii artiștilor plastici. De asemenea, în stațiunile din județul Prahova consiliile locale de educație politică și cultură socialistă organizează pentru cei veniți la odihnă si tratament precum și pentru localnici expuneri, conferințe, concursuri pe teme de istoria patriei și despre marile realizări dobîn- dite de poporul român în anii construcției socialiste. (Ioan Marinescu).
platformele industriale de Trotușului și Bistriței, la muncitorești din Buhuși, și Comănești, la căminele din Podu Turcului, Pa-

BACAU. în toate localitățile urbane și rurale din județ au loc in aceste zile numeroase manifestări politico-ideologice și cultural-educative dedicate celei de-a 42-a aniversări a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă- de la 23 August 1944. Pe........................................................pe valea cluburile Moinești culturale rincea, Răcăciuni și Dărmănești au avut loc expuneri, dezbateri, mese rotunde, intilniri cu activiști de partid și de stat sub genericele „Contribuția tovarășului Nicolae Ceaușescu la organizarea și conducerea mișcării revoluționare antifasciste din România" și „Ani de luptă și împliniri". La Casa de cultură din Tirgu Ocna a avut loq recitalul de poezie patriotică intitulat „Omagiu conducătorului iubit", iar la clubul constructorilor de avioane din Bacău s-a desfășurat simpozionul „Partidul Comunist Român — organizatorul și conducătorul revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă de la 23 August". La clubul muncitorilor mineri din Comănești a avut loc o întîlnire cu fruntașii în producție și cu activiști de partid și de stat pe tema „De la comuniști învățăm cutezanța revoluționară", iar la clubul petroliștilor din Moinești o expunerc-dezbatere pe tema „Dragostea și devotamentul față de tară. P.C.R. expresie a conștiinței revoluționare a fiecărui tîhăr",. manifestare consacrată tinerilor uteciști din schelele de producție petrolieră. (Gheorghe Baltă).PRAHOVA. Marea sărbătoare națională de Ia 23 August este în- tîmpinată și în județul Prahova prin ample manifestări politico- educative. Din bogata agendă a acțiunilor Ce se desfășoară în aceste zile am reținut simpozioanele „Concepția Partidului Comunist Român, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind istoria unică și unitară a poporului român", „23 August 1914 — începutul revoluției de elibera-re socială și națională, antifascistă și despectacolul de lirică patriotică intitulat „August — poartă de isto-antiimperialistă" — organizate complexul muzeal Prahova,

Miercuri S-au desfășurat în Capitală lucrările plenarei Consiliului Uniunii Centrale a Cooperativelor Meșteșugărești. A fost analizat modul în care s-au realizat sarcinile de plan in cele șapte luni care au trecut din acest an și au fost stabilite măsuri pentru îndeplinirea planului anual la toți indicatorii.în cadrul plenarei a fost adoptată Hotărirea privind convocarea Congresului al VII-lea al cooperației meșteșugărești.într-o atmosferă entuziastă, participanta dresat oNICOLAE general al 
la plenară au a- telegramă tovarășului CEAUȘESCU, secretar Partidului Comunist Ro-

cu porumb să fie recoltată numai manual, incit cocenii să poată fi folosiți, fără pierderi, atit la insilo- zare, cit și ca nutreț de volum.Sint măsuri care vor permite să se stocheze pentru iarnă cantități mai mari de nutrețuri suculente și grosiere decit cele prevăzute. Intru- cit aceste categorii de nutrețuri au, in general, o valoare nutritivă scăzută, incă de pe acum, in fiecare fermă zootehnică, s-au luat măsuri pentru îmbunătățirea lor, prin preparare complexă in cadrul bucătăriilor furajere, adaos de drojdie bere și melasă. de

De ce bunele intenții 
s-au oprit la jumătatea 

drumului ?Ar fi greșit să se înțeleagă că prin aceste măsuri, deși foarte utile, problema asigurării furajelor și-ar găsi o rezolvare definitivă in unitățile agricole din județul Buzău. Calculele efectuate de specialiști, pe baza resurselor existente și a celor viitoare, indică fără echivoc că îndeosebi la categoria finuri se va înregistra un deficit de peste 60 000 tone, mai mult de jumătate din necesar. De asemenea, există și un însemnat deficit de paie. Acoperirea acestora nu se mai poate realiza pe plan județean.Consemnăm aici ca un fapt pozitiv că organele de specialitate din Ministerul Agriculturii au inițiat o acțiune de întrajutorare pentru acoperirea deficitului de furaje in județul Buzău. Concret, despre ce este vorba ? S-a hotărit ca unitățile agricole județene să-și asigure 35 000 tone de fîn din județele Caraș-Seve- rin și Maramureș și 70 000 tone de paie din județele Timiș, Arad, Olt și Teleorman. Să notăm, pentru început, stadiul acestei acțiuni. Pină acum au fost identificate surse pentru 20 000 tone de fîn în județul Caraș-Severin, 350 tone în județul Maramureș, și de paie — 3 500 tone în județul Teleorman. Cum arătam, este pozitiv faptul că Ministerul Agriculturii a inițiat această acțiune de întrajutorare cu furaje — absolut necesară — din județe care au excedent. Derularea ei în bune condiții impune însă rezolvarea de urgență și a altor probleme. Primul lucru pe care-1 supunem atenției este că nu s-a creat un riguros sistem de urmărire a respectării obligațiilor ce revin județelor cu excedent de furaje, creindu-se impresia că acțiunea in sine se desfășoară la voia intimplării, pe baza „micii înțelegeri". Facem această afirmație deoarece nu există garanția că repartiția de fîn din județul Caraș- Severin va fi onorată la nivelul stabilit. Apoi, în ce privește asigurarea paielor, județul Olt a refuzat să pună la dispoziție cantitățile prevăzute pentru județul Buzău. Nu mai punem în discuție faptul că s-a planificat — ne întrebăm, pe baza cărei rațiuni economice — procurarea unei mari cantități de paie din județe aflate la distanțe de 700—800 km de Buzău, ceea ce face ca, dintru început, această acțiune să nu aibă un caracter practic. Dacă
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AUGUSTBOTOȘANI. Apropiata aniversare a zilei de 23 August este marcată și în județul Botoșani prin numeroase manifestări politico-educative și cultural-artistice. La casele de cultură din orașele Do- rohoi,rohoi, Darabani, Săveni și Flă- mînzi, precum și la căminele culturale din Bucecea, Ripiceni, Tru- șești, ; George Enescu, Dersca .. și altele s-au deschis ample expoziții de carte social-politică sub genericul „Epoca Nicolae Ceaușescu — epoca marilor impliniri socialiste", iar biblioteca județeană „Mihai E- minescu" și-a intitulat expoziția „Lumina unei tinereți revoluționare — efervescenta unei epoci de lumină". Aceluiași eveniment i-a fost dedicat și simpozionul „Contribuția Partidului Comunist Român, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la îmbogățirea teoriei și practicii revoluționare", desfășurat miercuri. 6 august, la Muzeul de istorie al județului. (Silvestri Ailenei).

mân, președintele Republicii Socialiste România, în care se exprimă hotărîrea tuturor oamenilor muncii din acest domeniu de a acționa pentru îndeplinirea sarcinilor ce revin cooperației meșteșugărești din hotă- ririle Congresului al XIII-lea al P.C.R., a indicațiilor și orientărilor stabilite de secretarul general al partidului.în intîmpinarea Congresului cooperației meșteșugărești — se arată in telegramă — vom întreprinde am-1 ple acțiuni care să ducă la dezvoltarea și imbunătățirea calitativă producției de bunuri de consum, prestărilor de servicii pentru populație, valorificindu-se mai bine întregul potențial de care dispunem. 
aa

• •

aceste aspecte ar putea fi, in ultimă instanță, acceptate, dată fiind lipsa de faraje din județul Buzău, in schimb deschiderea urgentă a. finanțării de către Banca agricolă pentru achiziționarea cantităților de furaje prevăzute, cit și, mai ales, definitivarea . prețurilor de cumpărare a finurilor și paielor, conform legislației in vigoare, constituie probleme ce trebuie să-și găsească o grabnică soluționare la nivelul forurilor centrale de resort.Ne-am interesat in mai multe unități agricole asupra modului in care se materializează acțiunea de întrajutorare. La complexele zootehnice Vernești, Topliceni, Nicolești, Ulmeni, Udați, Săpoca, cooperativele agricole de producție Rușețu, Ziduri, Zoița, Costești, Maxenu, Țintești, Clondiru, Caragele, Smeeni, Cochirleanca și Sudiți, din discuțiile purtate cu cadrele de conducere s-a detașat o anumită stare de incertitudine. Insistăm mai mult asupra situației de la cooperativa agricolă de producție Smeeni. Și nu intim- plător. Această unitate deține 2 000 bovine, cu o fermă-elită de animale de reproducție, 3 000 ovine și 200 animale de muncă. Ea asigură zilnic 10 la sută din producția de lapte- marfă a județului.— Ce posibilități aveți pentru asigurarea necesarului de furaje ? — l-am întrebat pe Eroul Muncii Socialiste Gheorghe Dinu, președintele cooperativei.— îmi pare bare nu mi-a acum de nici specialitate cu rău că această intre- fost adresată pînă un organ central de _____ _________ răspunderi precise în acest domeniu. în cazul nostru, este o întrebare ca și fără răspuns. Pe1 aici nu a plouat de patru luni. Pășunea nu mai are fir de iarbă, culturile duble de pe cele 500 hectare sint compromise. Deficitul actual este de 800 tone fin, 6 000 tone suculente (după ce am luat in considerație tot ce mai putem însiloza) și 10—15 la sută din necesarul de grosiere. Din 1946 nu am mai cunoscut un asemenea an in zona noastră. M-am adresat pentru sprijin direcției de specialitate din Ministerul Agriculturii. Am fost trimis in județul Maramureș, de unde să procur fin. Atit. în rest, am fost lăsați să ne descurcăm singuri, cum om putea. Și sint o sumedenie de probleme, pe care singuri nu le putem rezolva. Bunăoară, nu ni s-au asigurat vagoane pentru transportul finului. Nu mai vorbesc de prețurile exagerate cerute pentru fin. Tocmai de aceea, sprijinul organelor centrale de specialitate trebuie să fie mult mai concret și mai ferm. Dacă nu vom putea procura furajele necesare nu știu cu ce vom hrăni animalele la iarnă.Cele relatate de președintele C.A.P. Smeeni coincid cu opiniile mai multor specialiști și activiști ai organelor județene agricole, cu care am discutat. Pentru ca măsurile bune luate de Ministerul Agriculturii privind întrajutorarea cu furaje să poată fi finalizate este nevoie ca ministerul să rezolve toate problemele la care ne-am referit, să urmărească și să coordoneze în mod unitar desfășurarea întregii acțiuni.

DOLJ. Sub egida consiliului județean de educație politică și cultură socialistă, in județ se desfășoară o paletă largă de manifestări politico-ideologice și cultural- educative dedicate măreței sărbători naționale a poporului nostru de la 23 August. Astfel, biblioteca județeană a organizat o cuprinzătoare expoziție de carte cu tema . „August in literatura română contemporană". La Teatrul liric din Craiova au Ioc concerte de muzică românească sub genericul „Sub flamura gloriosului August", iar Casa de cultiîră a tineretului din Craiova a organizat evocarea : „Contribuția Olteniei la revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă din August 1944“. Expuneri, dezbateri, seri literare, simpozioane și mese rotunde au loc și la cluburile muncitorești, la casele de cultură și căminele culturale din localitățile județului Dolj. (Nicolae Băbălău).MUREȘ. Sub genericele „Revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă din August 1944“ și „Grandioasele ctitorii ale Epocii Nicolae Ceaușescu", la casele de cultură, căminele culturale, cluburile muncitorești și in unități de invățămint din județul Mureș se desfășoară expuneri și mese rotunde dedicate apropiatei aniversări a zilei de 23 August, manifestări susținute de cadre didactice universitare. istorici și sociologi. Totodată. in localitatea Oarba de Mureș— acolo unde, s-au jertfit numeroși ostași români pentru eliberarea gliei strămoșești — au loc zilnic evocări și spectacole omagiale, însoțite de vizitarea muzeului din Iernut. (Gheorghe Giurgiu).MEHEDINȚI. La casele de cultură, căminele culturale și cluburile muncitorești din județ au loc dezbateri cu tema : „23 August— eveniment cu profunde semnificații in istoria poporului român, în lupta pentru dreptate socială și independență națională și făurirea unei noi orînduiri sociale". La liceul din orașul Vînju Mare a fost prezentată expunerea „Eroi me- hedințeni căzuți în lupta pentru unitate, libertate și dreptate socială", după care formații artistice au susținut un sugestiv program dedicat zilei de 23 August. (Virgiliu Tătaru).
(Urmare din pag. I)clarvăzătoare cuprindere a posibilităților și a perspectivei, conjugate cu capacitatea organizatorică, au cunoscut cea mai deplină confirmare in anii ce au urmat Congresului al IX-lea al partidului, în cea mai densă epocă de împliniri, „Epoca Nicolae Ceaușescu". Acestei perioade istorice și promotorului ei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, le aparține concepția unei strategii a dezvoltării de o atit de mare cuprindere și eficiență.Și, de asemenea, concepția efortului propriu. „Nici o țară in lume, 
nici un popor nu s-au dezvoltat aș- 
teptind ajutorul altora, nici o națiu
ne nu se va putea dezvolta aștep- 
tînd ca altul să facă eforturi pen
tru ea", spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu, dînd astfel expresie axiomatică adevărului pe care se bizuie politica economică a partidului nostru, programele elaborate de el pentru dezvoltarea tuturor domeniilor activității economice și sociale.lată și o cifră care ne ajută să înțelegem proporțiile capacității industriei socialiste românești de a satisface nevoia unei mari diversități de produse tehnice noi, in deplin acord cu imperativele modernizării și ale competitivității la export : numai în cincinalul 1981-1985 au fost introduse în fabricație 20 900 tipuri noi de mașini, utilaje, aparate, instalații, materiale, bunuri industriale de consum. Și, legat de asta, au fost introduse în procesele industriale 6 200 de tehnologii noi, noi sisteme de mecanizare și automatizare portante.* Producem 90—95 la sută din cesarul de mașini și utilaje ce sint necesare intr-o industrie dezvoltată, complexă, modernă ! lată, absolvit cu nota maximă, unul dintre cele mai grele examene de capacitate în creația industrială.
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Administrația de Stat 
Loto Pronosport 

informează :Duminică, 10 august 1986. are loc o nouă TRAGERE LOTO 2, prima din această lună. Acest gen de tragere s-a impus prin simplitatea sa și, in același timp, prin șansele mari de ciș- tiguri oferite. Se efectuează trei extrageri succesive, cu un total de 12 numere din 75. Se atribuie cîștiguri și pentru variantele cu numai două numere cîș- tigătoare. Ultima zi în care pot fi jucate numerele preferate este sîmbătă, 9 august 1986.
BACAU. O amplă expoziție fo- todocumentară a fost organizată, de Comitetul județean de cultură și educație socialistă Bacău, la clubul minerilor din Comănești. Prin afișe, fotomontaje, grafice și alte exponate sint redate mărețele realizări înfăptuite în țara noastră in anii socialismului, îndeosebi după Congresul al IX-lea al partidului. (Gheorghe Baltă).CLUJ. Profesori de istorie din 20 de județe ale țării au participat la lectoratul de vară organizat Ia Cluj-Napoca de Societatea de științe istorice împreună cu Universitatea din localitate. Programul a cuprins dezbateri, excursii de documentare, vizite la muzee și monumente istorice. (Marin Oprea).SIBIU. în municipiul Sibiu se află în plină desfășurare prima ediție a cursurilor de- vară ale Universității cultural-științifice. își

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaAm primit cu cea mai mare plăcere mesajul de felicitare șf urările pe care ați binevoit să mi le adresați cu ocazia celei de-a 57-a aniversări a zilei de naștere.Exprimindu-vă sincere mulțumiri, îmi este foarte plăcut să vă transmit urări de fericire și de prosperitate dumneavoastră personal și poporului român.Vă rog să primiți expresia celei mai înalte considerațiuni.

HASSAN AL ll-LEA
Regele Marocului

DISTINCȚII DECERNATE UNITĂȚILOR FRUNTAȘE 

IN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ

Adunarea de la întreprinderea de utilaj chimic 
„Grivița roșie* 4 din Capitalăîntreprinderii de utilaj chimic „Grivița roșie" din Capitală, unitate distinsă cu înaltul titlu de „Erou al Muncii Socialiste", i-au fost decernate, miercuri, în cadrul adunării generale a reprezentanților oamenilor muncii, „Steagul Roșu" și „Diploma de onoare" ale Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România pentru o- cuparea locului I pe țară în întrecerea socialistă pe anul 1985.Participanții la adunare au adresat o telegramă tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU. secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, in care se spune :Colectivul nostru de muncă este pe deplin conștient că succesele pe care le-a obținut au devenit posibile prin aplicarea neabătută a orientărilor stabilite cu prilejul numeroa

Adunarea de la întreprinderea avicolă de stat

în cadrul adunării generale a reprezentanților oamenilor muncii, întreprinderii avicole de stat Bacău, distinsă cu înaltul titlu de „Erou al Muncii Socialiste", i-au fost decernate miercuri „Steagul Roșu" și „Diploma de onoare" ale Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, pentru ocuparea locului I pe țară in întrecerea socialistă pe anul 1985.In telegrama adresată tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, de participanții la adunare se arată : în aceste momente deosebite pentru colectivul nostru, gin-
VIZITA DELEGAȚIEI PARTIDULUI FRELIMO IN ȚARA NOASTRĂLa invitația C.C. al P.C.R., o delegație a Partidului Frelimo, condusă de tovarășul Joaquim Alberto Chis- sano, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al partidului, ministrul afacerilor externe al Republicii Populare Mozambic. face o vizită in tara noastră.Miercuri, delegația a fost primită de tovarășul Gheorghe Oprea, membru al Comitetului Politic Executiv al C.Q. al P.C.R., prim viceprim-mi- nistru al Guvernului Republicii Socialiste România. Au fost discutate probleme, privitoare la extinderea colaborării româno-mozambicane in domenii de interes comun, in spiritul și pe baza acordurilor și înțelegerilor convenite cu prilejul dialogului la nivel înalt intre conducătorii de partid și de stat ai celor două țări.In aceeași zi, delegația s-a întilnit și a avut convorbiri cu tovarășul
Cronica zileiLa Ambasada Republicii Democrate Germane din București a avut loc o conferință de presă prilejuită de apropiata deschidere a ediției de toamnă a Tirgului internațional de la Leipzig. Directorul Oficiului de tîrguri din Leipzig, Helmut Flachs,

INFORMAȚII SPORTIVEATLETISM. Lă stadionul „1 Mai" din Pitești se vor desfășura între 7 și 9 august campionatele republicane de atletism.Printre cei ce se vor alinia la startul întrecerilor se numără Ma- ricica Puică, Vali IonesCu, Mihaela Loghin, Cristiana Cojocaru, Mihaela Pogăcean — la feminin, și Sorin Matei, Petru Drăgoescu, Liviu Giur- gian. Nicu Roată — la masculin.Astăzi, in prima zi de concurs, sint programate două reuniuni : dimineața de la ora 10,00, iar după- amiază cu începere de la 17,30.HANDBAL In prima zi a turneului de handbal pentru junioare de la Lovec (Bulgaria), selecționata României a întrecut cu scorul de 19—17 (9—10) reprezentativa R.D.Germane.Intr-un alt meci, echipa Bulgariei a învins cu scorul de 28—23 (12—6) formația R.F. Germania.ȘAH. In runda a doua a turneului internațional feminin de șah de la Băile Herculane, tinăra maestră Cristina Bădulescu a învins-o pe Margareta Mureșan, iar Elisabeta Polihroniade-Rusu a pierdut la Sma- randa Boicu. Partida Dana Nuțu — Svetlana Matveeva (U.R.S.S.) s-a încheiat remiză.
CARNET CULTURALdau concursul cadre didactice universitare și cercetători din București, Iași, Cluj-Napoca și Sibiu. Programul cursurilor mai cuprinde seri și matinee literare, mese rotunde, seminarii, vizite la obiective de interes istoric, excursii, concerte simfonice, expoziții de artă plastică. (Ion Onuc Nemeș).NEAMȚ. La Muzeul de artă din Piatra Neamț s-a deschis expoziția retrospectivă „Nicolae Tonitza", organizată cu prilejul aniversării centenarului nașterii marelui artist. Expoziția cuprinde peste 120 de lucrări din diferite perioade ale creației pictorului, aflate in colecțiile de artă din Bîrlad și Piatra Neamț. (Constantin Blagovici).TULCEA. Sub genericul „Sărbă

selor vizite de lucru efectuate în întreprindere, al dialogului pe care l-ați purtat cu muncitorii și specialiștii, in vederea accelerării introducerii progresului tehnic, pentru utilizarea intensivă a capacităților de producție, creșterea mai accentuată a productivității muncii, ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor, concomitent cu reducerea consumurilor specifice.Vă raportăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom acționa cu toate forțele pentru realizarea obiectivelor prevăzute in programul complex de măsuri privind perfectionarea organizării și modernizării producției, pentru creșterea producției fizice și realizarea exemplară a producției la export, pentru ridicarea la cote tot mai inalte a intregii noastre activităfi.

durile tuturor celor ce muncesc în întreprinderea avicolă de stat Bacău se indreaptă cu recunoștință, cu inaltă stimă și profund respect către dumneavoastră, conducătorul iubit al partidului și statului, omul de numele și activitatea căruia sint nemijlocit legate cele mai strălucite victorii ale României pe drumul socialismului si comunismului.Vă asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, că vom acționa cu hotărire pentru a îndeplini sarcinile ce ne revin pentru a ne situa și in viitor pe un Ioc fruntaș in întrecerea socialistă, pentru a răspunde prin rezultate cit mai bune prețuirii de care ne bucurăm.
Petru Enache. membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R. S-a procedat la un schimb de informații cu privire la activitatea celor două partide, la căile și modalitățile de întărire in cdntinuare a relațiilor dintre Partidul Comunist Român și Partidul Frelimo, dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Mozambic.De asemenea.. delegația mozambi- cană a avut o întrevedere cu tovarășul Ilie Văduva, ministrul afacerilor externe, în cadrul căreia au fost abordate probleme referitoare la conlucrarea bilaterală, precum și la situația internațională actuală.Oaspeții au făcut o vizită Ia Muzeul de istorie națională a Republicii Socialiste România, precum și la Institutul de cercetare științifică și inginerie tehnologică pentru mașini și utilaje agricole de la Băneasa.

s-a referit la programul acestei manifestări economice și la tooperarea dintre România și R. D. Germană, care, in spiritul înțelegerilor convenite la cel mai inalt nivel, cunoaște o continuă dezvoltare. (Agerpres)
în clasament conduce Cristinâ Bădulescu, cu 2 puncte, urmată de Șmaranda Boicu și Svetlana Matveeva cu cite 1,5 puncte.TENIS. La turneul de tenis de la Stratton Mountain (S.U.A.), americanul John McEnroe l-a învins cu 7—6, 6—3 pe iugoslavul Marko 'Ostoja, iar vest-germanul Boris Becker a dispus cu 6—4, 7—6 de Bud Schultz (S.U.A.).Alte rezultate : Connors (S.U.A.) — Korita (S.U.A.) 6—7, 6—3, 7—5 ;Srejber (Cehoslovacia) — Grabb (S.U.A.) 7—6, 7—6 ; Annacone(S.U.A) — Edmondson (Australia) 5—7, 6—2, 6—4 ; Canter (S.U.A.) — Yzaga (Peru) 6—4, 6—3.FOTBAL. Sancționarea unor echipe italiene. In urma anchetei comisiei de disciplină a Federației italiene de fotbal, echipele Udinese și Vicenza au fost excluse din prima divizie a campionatului și trecute la divizia B, Lazio Roma a fost retrogradată in divizia C, iar Perugia in liga a 4-a. Toate aceste formații sint acuzate de corupție (trucarea unor rezultate) și implicate in afacerea pariurilor clandestine (Totonero). Procuratura din Roma a ordonat, de asemenea, o anchetă penală în cazurile respective.

toarea piinii", în orașul Măcin a avut loc o amplă manifestare cul- tural-artistică. La Casa de cultură, la cluburile muncitorești și în zonele de agrement ale străvechii localități tulcene s-au desfășurat spectacole artistice, gale de filme, au fost deschise expoziții de artă plastică, de fotografii și artizanat. (Neculai Amihulesei).TIMIȘ. La Făget, în cadrul manifestărilor cultural-artistice estivale, organizate de consiliul de educație politică și cultură socialistă din localitate, a fost inaugurată o tabără de creație plastică. Lucrările realizate de participant, intre care se numără cunoscuți pictori, graficieni și sculptori din București și Timișoara, vor imbogăți expoziția permanentă de artă din cadrul centrului cultural comunal, în comuna Marginea, tot zilele a- cestea, a fost organizată o tabără de documentare pentru artiști fotografi. (Cezar Ioana).
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ORIENTUL MIJLOCIU Conferința de presa la Moscova Precizări ale M.A.E. al R.P. Chineze

ANUL INTERNAȚIONAL 
W AL PĂCII ÎN LUME
• Acțiuni • Poziții • Manifestări

Niciodată o nouă Hiroshima I
TOKIO. — Peste 50 000 de per

soane au luat parte in ziua de 6 
august la ceremonia de doliu din 
Parcul păcii din Hiroshima, orga
nizată in memoria victimelor bom
bardamentelor atomice americane 
din 1945 de la Hiroshima și Naga
saki. Ceremonia a început la 8 și 
15 minute, ora cind, acum 41 de ' 
ani, a căzut prima bombă atomică 
asupra Hiroshimei. în memoria ce
lor peste 140 000 de victime, parti
cipanta au păstrat un moment de 
reculegere. Pe placa memorială a 
monumentului închinat victimelor 
bombardamentului au fost incrus
tate apoi incă 4 941 de nume ale 
persoanelor care au murit, in ulti
mul an. datorită urmărilor atacu
lui atomic.

Primarul orașului Hiroshima. Ta-- 
keshi Araki. supraviețuitor al bom
bardamentului de la 6 august 1945, 
a dat citire unei „Declarații a pă
cii" in care se subliniază necesita
tea încetării imediate și pentru 
totdeauna a experiențelor cu arma 
nucleară. El a invitat conducătorii

Statelor Unite și Uniunii Sovietice 
să se intilnească pe pământul Hiro
shimei 
unor măsuri 
dezarmării.

Nu numai 
vor pacea și Zor nucleare, 
Araki, acestea sint dorințe ale în
tregii lumi.

Pe de altă parte, etapa de la 
Hiroshima a Conferinței anuale in
ternaționale itinerante pentru in
terzicerea armelor nucleare . s-a 
transformat intr-o amplă manifes
tație in favoarea păcii. La acest 
forum au participat peste 10 000 de 
activiști ai mișcărilor pentru pace 
din Japonia, precum și reprezen
tanți din alte 30 de țări ale lumii 
și ai unor organizații internațio
nale.

„Dorim 
pară de 
spune in 
cipanții la mitingul desfășurat cu 
acest prilej la Hiroshima.

pentru a conveni asupra 
practice in direcția

locuitorii Hiroshimei 
cer distrugerea arme- 

a subliniat Takeshi

ca arma nucleară să dis- 
pe planeta noastră", se 
apelul adoptat de parti-

• Bombardamente israeliene 
în sudul Libanului • Contacte 

diplomatice la CairoBEIRUT 6 (Agerpres) — Forțele israeliene de ocupație și. elemente din așa-zisa Armată a Sudului Libanului, creată și finanțată de Israel, au bombardat cu armament greu o serie de localități din sudul Libanului, din zona de securitate instituită unilateral de Israel in această țară. Au fost pricinuite daune materiale însemnate. Acțiuni represive au fost întreprinse și împotriva populației din așezările rurale Jbaa și Jannam.CAIRO 6 (Agerpres) — în cadrul unei conferințe de presă organizate la Cairo, la încheierea vizitelor efectuate în Israel, Iordania și Egipt, vicepreședintele S.U.A., George Bush, a prezentat un număr de „principii de pace fundamentale11, care s-au degajat din convorbirile cu oficialitățile arabe și israeliene. Observatorii de la Cairo remarcă faptul că principiile enunțate de vicepreședintele american au un caracter general și ăe referă în termeni echivoci la căile de rezolvare a chestiunii palestiniene, care, în concepția majorității covirșitoare a statelor lumii, reprezintă esența unei soluții de pace în regiune și se cere rezolvată — așa cum o stipulează rezoluțiile Națiunilor Unite — pe baza recunoașterii drepturilor legitime ale poporului palestinian,

MOSCOVA 6 (Agerpres). — în cadrul unei conferințe de presă care a avut loc la Moscova, Mihail Kapița, adjunct al ministrului afacerilor externe al U.R.S.S., s-a referit la problema prelungirii moratoriului unilateral sovietic asupra experiențelor nucleare. El a arătat că o hotărîre în această direcție va fi luată in următoarele zile, finind seama de măsura în care S.U.A. sint gata să discute aspecte ale încetării experiențelor nucleare, relatează agenția T.A.S.S. U.R.S.S. este gata să discute in mod serios cu S.U.A. problemele reducerii încordării militare in Oceanul Pacific — încetarea acumulării de armamente, limitarea activității flotelor

militare, adoptarea unor măsuri de încredere.De asemenea, s-a evidențiat că Uniunea Sovietică este gata să analizeze problema reducerii trupelor in Asia, inceputul puțind fi fă/ut in Extremul Orient. U.R.S.S. este, de asemenea, gata să discute cu R. P. Chineză problema unei reduceri corespunzătoare a trupelor sovietice și chineze de-a lungul graniței dintre cele două țări.In legătură cu relațiile Uniuni; Sovietice cu Japonia, M. Kapița, citat de agenția T.A.S.S., a arătat că existența de divergențe in unele probleme nu trebuie să constituie un impediment pentru contactele interstatale și dezvoltarea relațiilor reciproce.
Consultări sovieto-americane în probleme 

ale relațiilor bilaterale

BEIJING 6 (Agerpres). — Ministerul Afacerilor Externe al R.P. Chineze, citat de agenția China Nouă, a precizat, prin purtătorul de cuvint, că R.P. Chineză a luat act și studiază propunerile de îmbunătățire a relațiilor chino-sovietice făcute recent de secretarul' general al C.C. al P.C.U.S., Mihail Gorbaciov. în ceea ce privește propunerea sovietică referitoare la desfășurarea dialogului chino-sovie- tic, la orice nivel și oricind. s-a subliniat că intre China și Uniunea Sovietică dialogul se desfășoară la un anumit nivel, insă problema este ca acest dialog să conducă la progrese substanțiale.S-a precizat că între experții celor două țări a avut loc recent un schimb de păreri referitor la utilizarea complexă, în comun, a resurselor hidraulice de pe riurile de graniță, urmind să se ajungă la un

acord corespunzător. Cu privire la cooperarea in domeniul spațial, inclusiv pregătirea de astronauți chinezi, purtătorul de cuvint a spus că aceste probleme rămin să fie studiate.în legătură cu propunerea lui M. Gorbaciov privind organizarea unei conferințe a statelor din Pacific, s-a arătat că esențial este ca, in scopul asigurării securității in regiunea asiatica a Pacificului, să se treacă la acțiuni concrete, prin reducerea masivă a armelor nucleare și a rachetelor deja amplasate, diminuarea tensiunii și eliminarea stărilor con- flictuale din diferite zone din această parte a lumii. R.P. Chineză ia act. de asemenfea, de propunerea privind retragerea unei părți considerabile a trupelor sovietice din R.P. Mongolă, subliniază agenția China Nouă.
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„Rachetele nucleare americane amplasate în R.F.G. - ț
țrache- . R.F.G. 1

o amenințare permanentă pentru locuitorii țării"BONN. Deputatul social-democrat în Bundestag, Manfred Schmidt, a cerut guvernului vest-german să inițieze de urgență o anchetă în legătură cu cauzele avariei care s-a produs la o rachetă americană de tip ,.Pershing-A“, la 30 iulie a.c., la o bază militară a N.A.T.O. din Bavaria. Această avarie, a declarat. parlamentarul vest-german, reprezintă o dovadă convingătoare

a faptului că amplasarea de rachete nucleare americane în r..C.G constituie o amenințare permanen- i tă pentru locuitorii țării. Deputatul ' vest-german a cerut guvernului R.F.G. să retragă toate rachetele ,.Pershing“ amplasate pe teritoriul țării și să nu permită instalarea rachetelor de croazieră cu focoase nucleare in Republica Federală Germania.
Manifestații antirăzboinice în Anglia

ț LONDRA. — Sub lozinci
l fie interzise experiențele re !“, „Tragedia de la Hiroshima și■ Nagasaki nu trebuie să se repete !“, 
I în întreaga Marea Britanie s-au

ca ..Să nuclea- victi-

WASHINGTON 6 (Agerpres) — După cum transmite agenția T.A.S.S., la Washington au avut loc consultări sovieto-americane cu privire la realizarea acordului general dintre U.R.S.S. și S.U.A. referitor la contactele. schimburile și colaborarea în domeniile științei, tehnicii, invăță- mîntului, culturii, medicirtei și sportului și a programului de colaborare și schimburi bilaterale pe perioada 1986—1988. în cadrul consultărilor, menționează agenția citată, părțile au relevat activizarea schimbu

rilor în domeniile amintite, după întilnirea sovieto-americană la nivel înalt de la Geneva. Au fost semnate 13 acorduri de lucru, inclusiv cu privire la schimburile de expoziții de artă din muzeele U.R.S.S. și S.U.A. și la colaborarea în domeniul învățămîntului. S-a convenit reluarea, după o îndelungată întrerupere, a activității Comisiei comune sovieto-americane în domeniul ocrotirii sănătății.La încheierea tratativelor a fost semnat un protocol.

Cooperarea regională - factor de stimulare a

DE

dezvoltării țărilorRIO DE JANEIRO 6 (Agerpres). — Brazilia sprijină eforturile țărilor A- mericii Latine in direcția soluționării. problemelor social-economice pricinuite de creșterea poverii datoriei lor externe, a declarat președintele Braziliei, Jose Sarney. Intr-un interviu acordat ziarului ecuadorian ,.Hoy“, el a subliniat că reducerea datoriei exterhe prin renunțarea la unele programe de dezvoltare economică și socială ar însemna pentru Brazilia „o creștere a șomajului și foametei".Problema datoriei externe a țări-

/ desfășurat, la 6 august, manifesta-* ții antirăzboinice de masă, relatea- r ~
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ză agenția T.A.S.S.La mitingul care a avut Ioc la

Londra pentru comemorarea melor bombardamentelor atomice de la Hiroshima și Nagasaki vorbitorii au subliniat pericolul pe care il comportă cursa inarmărilor nucleare și necesitatea încetării acesteia. Ca prim pas in acest sens, s-a subliniat, ar putea fi încetarea completă a experiențelor nucleare.
„Nu" militarizării spațiului cosmic !VIENA. Luind cuvintul în cadrul unui seminar la Salzburg, ministrul de externe al Austriei, Peter Jan- kowitsch, a criticat incercările de transformare a Cosmosului intr-un poligon pentru cursa înarmărilor,

latino-americanelor latino-americane, a spus președintele brazilian, are un caracter politic și de aceea ea trebuie soluționată prin eforturile comune ale tuturor statelor regiunii.BUENOS AIRES 6 (Agerpres) — America Latină înaintează pe calea adincirii cooperării întrucit este singura modalitate de a ieși din criza cu care se confruntă și de a se elibera de presiunile externe — a declarat, la Buenos Aires, președintele Parlamentului latino-american. Luis Leon, citat de agenția China Nouă.strategiile ce se impun în vederea sporirii producției agricole, pro- . blemele cu care se confruntă micile state insulare caraibiene in acest I sector, rolul femeii în procesul de dezvoltare a zonelor rurale, aspecte legate de intensificarea cooperă- j rii regionale în domeniul agriculturii. I
FESTIVITATE. Cu prilejul zilei I naționale, in capitala Burkinei Faso a avut loc o amplă manifes- I tație la care a luat cuvîntul președintele țării, Thomas Sankara. El a menționat realizările obținute de ; popor în direcția dezvoltării economiei naționale. •
DECLARAȚIE. Președintele Ke- I nyei, Daniel Arap Moi, a declarat | că țara sa sprijină o reglementare pașnică a conflictului dintre Iran i și Irak. După cum a subliniat șeful statului kenyan, citat de agen- 1 ția Kuna, continuarea războiului constituie o irosire inutilă de resurse umane și materiale. El a es- I timat că o discuție pașnică ar putea duce la normalizarea relațiilor dintre cele două țări.
ȘOMAJUL ÎN R.F.G. La sfîrșitul . lunii iulie, numărul șomerilor din R.F. Germania reprezenta 8.6 la I sută din totalul forței de muncă a acestei țări, față de 8,4 la sută în luna precedentă. Potrivit unui ra- I port al Oficiului federal al muncii din Niirnberg, această creștere se ■ explică prin pătrunderea pe piața forței de muncă a tinerilor absol- * yenți. în iulie, numărul total al șomerilor era de 2 131 800, cu 56 600 mai mulți decit în luna anterioară.
CAPRICIILE VREMII. Cel puțin i 

șapte persoane și-au pierdut viața I și numeroase altele au fost dale 
dispărute, în urma ploilor torenția- . 
le căzute, două zile consecutiv, in 
orașul australian Sydney și in im- I 
prejurimi. Nivelul precipitațiilor a 
depășit 480 mm, in decurs de 48 de 1 
ore, reprezentînd un adevărat re
cord înregistrat în zonă in ultimii 
127 de, ani. Un mare număr de lo- < 
cuitori au fost evacuați. Daunele 
materiale sint evaluate la milioane I 
de dolari. Sydney este cel mai mare 
oraș al Australiei, avind o popu- | 
lație de peste 3 milioane locuitori.

—1

Noi represiuni ale regimului rasist sud-africanPRETORIA 6 (Agerpres). — Poliția sud-africană aplică in continuare metode represive impotriva populației africane majoritare care cere abolirea politicii de apartheid. Sub motivul încălcării dispozițiilor din cadrul „stării de urgență", instituită în R.S.Â. acum două luni, in ultimele 24 de ore au fost uciși de poliție 13 luptători africani. Cele mai sîngeroase ciocniri intre demonstranți și forțele de represiune au avut loc în nordul provinciei Transvaal, unde poliția a împușcat 6 persoane. Și la Soweto, suburbie a orașului Johannesburg, situația se menține încordată ca urmare a uciderii de către poliție, săptămîna trecută, a trei adolescenți.Peste 2 000 de reprezentanți ai populației de culoare din R.S.A. au participat la un miting de protest la Johannesburg impotriva „stării de urgență". în rezoluția adoptată la miting a fost condamnată atitudinea represivă a autorităților împotriva populației africane ca principală cauză a violențelor și instabilității în țară. Demonstranții au cerut să înceteze campania de represiuni, să se pună capăt „stării de urgență" și să se abroge interdicțiile privind activitatea presei.Pe de altă parte, regimul de la Pretoria continuă politica de presiune și șantaj la adresa țărilor africane vecine care se pronunță pentru aplicarea de sancțiuni economice impotriva R.S.A., abolirea segregației

rasiale și a represiunilor împotriva populației africane majoritare.CIUDAD DE GUATEMALA 6 (Agerpres). — într-o rezoluție aprobată în unanimitate, parlamentul Guatemalei a cerut președintelui țării, Vinicio Cerezo, ruperea imediată a relațiilor consulare cu regimul rasist sud-african — transmit agențiile Prensa Latina și I.P.S. Subliniind că prin această decizie se dă expresie respingerii de către poporul guatemalez a politicii de discriminare ra- sială, documentul condamnă cu fermitate sistemul de apartheid din R.S.A., agravat de starea de urgență instituită de regimul minoritar.LONDRA 6 (Agerpres). — Primul- ministru al Indiei, Rajiv Gandhi, și-a exprimat profunda dezamăgire față de poziția intransigentă adoptată de premierul britanic, Margaret Thatcher, la reuniunea restrinsă, la nivel înalt, a Commonwealthului, privind adoptarea de sancțiuni economice cuprinzătoare împotriva regimului rasist de la Pretoria. După cum transmit agențiile Reuter și U.P.I., la o conferință de presă, Gandhi a subliniat că Marea Britanie nu se mai poate considera astfel liderul Commonwealthului, pierzind această poziție. „întrucit recurge la compromisuri în legătură. cu probleme și valori fundamentale, cum ar fi drepturile omului, demnitatea și democrația, in schimbul unor avantaje economice".

CONVORBIRI LA BEIJING. în cursul convorbirii dintre secretarul general al C.C. al P.C. Chinez, Hu Yaobang, și vicepreședintele Partidului Liberal Democrat, de guver- nămînt, din Japonia, Susumu Ni- kaido, aflat în vizită în R.P. Chineză. au fost discutate o serie de probleme privitoare la modalitățile de extindere a relațiilor chino- japoneze, precum și aspecte ale situației internaționale. S-a subliv niat. totodată, dorința comună de a se,continua eforturile pentru întărirea prieteniei dintre cele două țări și asigurarea unei păci durabile în zonă și în lume.
CONTACTE MEXICANO-ELE- 

NE. Grecia și Mexicul se pronunță pentru încetarea cursei înarmărilor și pentru extinderea cooperării economice între țările occidentale industrializate și țările în curs de dezvoltare, se arată în comunicatul comun dat publicității Ia Ciudad de Mexico la încheierea convorbirilor dintre premierul grec, Andreas Papandreu, și președintele mexican, Miguel de la Madrid. Documentul cere intensificarea e- forturilor in direcția creării de noi zone libere de arma nucleară și reiterează’ hotărîrea celor doi ■ oameni politici de a continua eforturile în direcția eliminării totale a pericolului nuclear din lume.
PROTEST. în ziua de 5 august, anunță agenția A.C.T.C.. o unitate militară sud-coreeană a comis o gravă provocare, deschizind focul cu mitraliere și arme automate asupra unui post al armatei populare a R.P.D. Coreene, în zona demilitarizată. în- legătură cu a- ceasta, reprezentantul R.P.D. Coreene în Comisia militară de armistițiu din Coreea a remis părții sud-coreene o notă de protest, ce- rîndu-i să ia măsuri pentru ca a-

semenea acte să nu se mai producă.
ACORD FRANCO-VIETNAMEZ. R.S. Vietnam și Franța au semnat, la Hanoi, un acord privind exhumarea și repatrierea rămășițelor militarilor francezi decedați in Vietnam după anul 1939. Convorbirile in problema respectivă au avut loc recent, la cererea guvernului francez. S-a precizat că repatrierea jse va face în decurs de doi ani.
PLENARA C.C. AL PARTIDU

LUI POPORULUI DIN PANAMA a avut loc la Ciudad de Panama. Plenara a adoptat un document privind principiile de bază ale activității interne.
GUVERNUL MEXICAN a hotărît reducerea exporturilor de petrol în- cepînd de marți, 5 august, a anunțat ministrul mexican al energiei, Alfredo del Mazo. Decizia survine după reuniunea ministerială a Organizației țărilor exportatoare de petrol de la Geneva, fiind menită, în opinia guvernului mexican, să contribuie la stabilizarea prețurilor pe piața mondială a acestui produs. Mexicul nu este membru al O.P.E.C., dar în domeniul producției și prețurilor urmează, în linii generale, politica stabilită de țările membre ale acestei organizații.
REUNIUNE F.A.O. La Bridgetown se desfășoară lucrările Conferinței regionale a F.A.O. pentru America Latină și bazinul Caraibilor, la nivel, de experți, consacrată examinării situației agricole și alimentare a țărilor din zonă. Comitetul tehnic va elabora recomandările ce urmează să fie prezentate în cadrul sesiunii ministeriale, programată să înceapă luni. Reprezentanți din peste 30 de state ale continentului analizează
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relatează agenția T.A.S.S. Spațiul 1 cosmic trebuie să fie liber de arme, ’ mai ales de cele nucleare, el trebuie să devină o sursă a bunăstă- I rii oamenilor, și nu o nouă pentru creșterea încordării.
Apel la interzicerea totală și generală 

a experiențelor atomiceLONDRA. Un grup de cunoscute personalități politice și activiști pe tărîm social din Marea Britanie au dat publicității un apel in care cer guvernului Marii Britanii să fie marcată împlinirea a1 41 de ani de la bombardamentul atomic american asupra orașelor Hiroshima și Nagasaki printr-o declarație publică privind dorința Angliei de a relua, impreună cu U.R.S.S. S.U.A., negocierile referitoare la interzicerea totală și generală experiențelor nucleare, relatează agenția T.A.S.S.
Și
a

HELSINKI. Pentru a se înregistra o îmbunătățire a situației in-

ITALIA

0 soluție

sursă

ternaționale se impun măsuri con- . crete, cum ar fi un tratat de inter- ) zicere a experiențelor nucleare, a ' declarat președintele Consiliului Mondial al Păcii, Romesh Chandra. într-o conferință de presă organizată pentru marcarea exploziei primei bombe atomice, de la Hiroshima. el a făcut apel la încetarea experiențelor nucleare și la prevenirea militarizării spațiului cosmic, informează agenția A.D.N.Totodată, Romesh Chandra a subliniat că niciodată nu s-a înregistrat pe plan mondial o mișcare in favoarea dezarmării atît de amplă precum cea care are loc i.. prezent. *
«-i

-u

(dtn ăcțuălîțățea^ politică)

CONFLICTUL DINTRE IRAN ȘI IRAKBAGDAD 6 (Agerpres). — După cum transmite agenția I.N.A., avioane ale forțelor aeriene irakiene au întreprins marți raiduri asupra terminalului petrolier iranian din insula Kharg, cauzînd mai multe incendii.
TEHERAN 6 (Agerpres). — Potrivit unui comunicat militar iranian, citat de agenția I.R.N.A., forțele iraniene au bombardat, marți, poziții irakiene din sectorul sudic al frontului. cauzînd moartea sau rănirea mai multor militari irakieni și distrugerea unor vehicule de luptă.

compromisDupă un interval de peste o lună, criza de guvern din Italia și-a găsit o soluționare. Coaliția pentapartită, formată din democrat-creștini. socialiști. social-democrați. republicani și avind în fruntea sa —.-u-» _ _»-----și liberali, ( un premier socialist, a rămas, continuare. Ia conducerea țării.în cuvintarea rostită in Senat vederea obținerii votului de vestitură, primul-ministru Bettino Craxi. prezentind programul guvernului, a estimat că trebuie să se acționeze in continuare pentru stabilitate politică și pentru consolidarea situației economice, caracterizată prin nesiguranță. El a considerat un fapt negativ nivelul ridicat al șomajului, in special in Mezzogiorno (sudul țării, rămas in urmă din punct de vedere economic), fapt ce provoacă „o deosebită preocupare". Guvernul își propune să acționeze pentru evitarea creșterii impozitelor. menținerea deficitului public sub 100 000 miliarde lire (70 miliarde organizarea instituțiilor mentale, modernizarea crearea de noi locuri pentru tineret și femei.Izbucnită la 27 iunie, prin demisia cabinetului Craxi, ca urmare a respingerii in parlament a unui proiect de lege financiară, criza guvernamentală din peninsulă s-a datorat, practic, tocmai neînțelegerilor și disputelor tot mai ascuțite dintre democrat-creștini și socialiști în legătură cu „altesnanța" la conducerea cabinetului. în repetate rînduri liderii democrat-creștini au susținut că, după „intermezzo-ul socialist", președinția guvernului ar trebui să revină, din ndu. partidului majorității relative. După cum este știut, guvernul Craxi, cu existența cea mai lungă din întreaga perioadă postbelică, a fost primul cabinet condus de un reprezentant socialist, după ce. cu o singură excepție, toate cabinetele Italiei republicane au avut in tini.Odată cercările Francesco

; in în-

dolari), re- guverna- , statului și de muncă

fruntea lor democrat-creș-criza declanșată, toate în- președintelui Republicii, Cossiga, de a ajunge la

alcătuirea unui nou guvern au „naufragiat" (expresia aparține agenției A.N.S.A.) in fața veto-ului repetat al democrat-creștinilor și, respectiv, socialiștilor, care revendicau fiecare dreptul de a conduce puterea executivă.Imediat după izbucnirea crizei, observatorii au avansat ipoteze din cele mai diverse in legătură cu posibilitățile concrete de soluționare a acesteia. Ținindu-se cont de situația dificilă a raporturilor dintre P.D.C. și P.S.I., s-a vorbit mult despre inevitabilitatea reîntoarcerii la urne. Aceasta ar fi însemnat a cincea dizolvare anticipată a Camerelor, modalitate pe care marea majoritate a formațiilor politice din țară a respins-o însă. O propunere deosebit de constructivă au avansat incă de la început comuniștii. Evidențiind că formula pentapartită este depășită, secretarul general al P.C.I., Alessandro Natta, a declarat că a sosit momentul să se formeze un „guvern de program", să nu fie exclusă nici una țele democratice din țară, clusiv partidul comunist.Modul în care au evoluat pină la urmă lucrurile a demonstrat însă că s-a preferat să nu se iasă din cadrul vechii formule în cinci. Primind mandatul de a forma guvernul, după eșuarea misiunii lui Andreotti, secretarul general al partidului socialist, Bettino Craxi. a optat pentru „o soluție de compro- • mis“, in acest fel ajungîndu-se, după cum scria „LA REPUBLICA", la 
„un acord fără învingători și fără 
învinși". Potrivit acordului dezbătut in cursul săptăminii trecute de către liderii celor cinci partide ale coaliției, guvernul italian va fi condus, în continuare, de Bettino Craxi, pină la viitorul congres al partidului socialist, programat să se desfășoare în martie 1987. Cu acel prilej, Craxi, care are toate șansele de a fi reales in fruntea partidului său, ar urma să predea ștafeta unui reprezentant al democrației creștine — ce va menține această funcție pină la viitoarele alegeri legislative, din iunie 1988.

Regula „alternanței" la conducerea guvernului, cerută insistent de de- mocrat-creștini, a fost deci in cele din urmă acceptată de socialiști., Termenul-limită pentru „schimbarea gărzii", care, după cum apreciază observatorii, nu reprezintă nici o dată sigură, dar nici o perspectivă vagă, a fost apreciat de cele două partenere principale drept un „aranjament comun", util pentru ducerea la capăt a actualei legislaturi și care să permită deblocarea prelungitei crize de guvern. Noul premier a relevat, de altfel, că înțelegerea la care s-a ajuns urmărește „să asigure parcurgerea în
tregii legislaturi evitindu-se reme
dii oneroase și alegeri anticipate". 
„P.S.I. a garantat stabilitatea și gu- 
vernabilitatea țării pentru o bună 
parte a acestei legislaturi și dorește 
să o asigure și în perioada care a

ale coaliției

tnai rămas" — a subliniat Craxi.Incercind să tragă concluzii in legătură cu învățămintele actualei crize, numeroși observatori sint de părere că aceasta nu a servit 'practic la nimic și nu va facilita rezolvarea numeroaselor probleme acute, de ordin economic și social, care se află în fața Italiei. „Am pierdut cu 
toții" — aceasta este aprecierea unui prestigios lider democrat-creștin, Arnaldo Forlani, fost și actual vicepreședinte al Consiliului de Miniștri. Nu este lipsită de semnificație nici remarca unui ziar milanez care consideră acordul intervenit drept 
„un pact ce este greu de menținut, 
o obligație reciprocă, a P.S.I. și 
P.D.C., la o supraveghere continuă 
și plină de neîncredere".

Radu BOGDAN

R. F. GERMANIA

In perspectiva alegerilor parlamentaredin care din for- deci in- Bundestagul a intrat in vacanță, astfel că deputății vest-germani se Vor reintilni, dacă nu intervine nimic excepțional, la 8 septembrie. In prealabil, cabinetul de la Bonn a aprobat proiectul de buget al R.F.G. pe anul 1987, însumind 271 miliarde mărci. Din totalul acestui buget, cheltuielile militare se ridică la 51,3 miliarde mărci, cu 1,4 miliarde mărci. mai mare decit cel pe anul în curs. Defavorizate sînt, în schimb, alte sectoare. „Alocațiile 
bugetare pentru un mare număr de 
ministere — notează ziarul „HAN- NOVERSCHE ALLGEMEINE" — au 
fost serios amputate pentru a per
mite guvernului să frineze cheltu
ielile publice... Chiar și in aceste 
condiții insă, promisiunea guvernu
lui de a asana finanțele publice a 
rămas neacoperită".în vederea remedierii situației, guvernul a hotărît să vindă restul pachetelor de acțiuni pe care statul le mai deținea la marile firme „VOLKSWAGEN" și „VEBA", prin care se speră completarea trezoreriei federale cu 4.5 miliarde mărci. După cifra • de afaceri, „Veba" se plasează pe locul al patrulea prin-

tre concernele din R.F.G. Este unul din cei mai mari furnizori de energie electrică și. impreună cu întreprinderea afiliată „Preussenelektra", deține controlul asupra majorității centralelor nucleare din Germania occidentală. Considerată de guvern ca o dovadă de „continuitate" a politicii coaliției dintre creștin-demo- crați și liberali, favorabilă „privatizării" întreprinderilor aparținind statului, măsura a fost întimpinată cu rezerve și chiar cu proteste în rin- durile sindicatelor, care se tem că, in -noua formulă, concernele menționate vor opera, prin măsuri de raționalizare, reduceri și mai drastice ale locurilor de muncă; în orice caz, apreciază ■ „HANNO- VERSCHE ALLGEMEINE", „vinză- rile de acțiuni nu constituie o sursă de venituri durabile pentru stat".Controverse aprinse generează în continuare situația de pe piața muncii. Dacă pentru guvern scăderea numărului șomerilor sub 2 100 000 a fost considerată un indiciu „îmbucurător", pentru partidele opoziției procesul este „lent și instabil". Presa se arată la rîndul ei rezervată : 
„Numărul șomerilor scade insigni-

fiant, indecis" („FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG") ; „Peste 2 milioane persoane rămin incă fără 
slujbe" (N.R.Z.) ; „Nu este suficient 
să se afirme oficial că șomajul a 
înregistrat o ușoară scădere. Pentru 
șomeri este o_ constatare puțin re
confortantă.
economice este încă prea lentă pen
tru a combate în mod eficace șo
majul generalizat, 
nu va fi altfel".ZEIGER").Evident, aceste campania electorală pentru alegerile parlamentare, programate la 25 ianuarie 1987. De pe acum însă, pregătirile principalelor partide politice sint în plină desfășurare. După congresele din luna mai ale Partidului Liberal-Democrat și ecologiștilor, din iunie al Uniunii Creștin-Sociale și în perspectiva celui al Partidului Social-Democrat, anunțat pentru luna în curs la Niirnberg, liniile mari ale strategiilor electorale sînt de pe acum fixate, cel puțin in privința alianțelor.Liderii partidelor coaliției guvernamentale dintre creștin-democrați .și creștini-sociali, pe de o parte, și liber-democrați, pe de alta, se arată deciși să continue a colabora și după scrutinul parlamentar la formarea cabinetului de Ia Bonn. Presa remarcă, in acest sens, extrema prudență, cu prilejul congresului de la Niirnberg, a creștin-socialiior. care, deși se distanțează în multe probleme de liberali, i-au menajat de astă-dată, tocmai pentru a evita tot ceea ce ar putea compromite șansele prelungirii și în viitor a coaliției.Nici liberalii nu pun în discuție eventualitatea schimbării partenerului de coaliție. împreună cu strategii electorali ai U.C.D.—U.C.S., ei au lansat așa-numita „ZWEILA- 
GERTHEORIE", adică teoria împărțirii partidelor reprezentate în Bundestag in două „lagăre", spre a da impresia alegătorilor că se află în fața a două blocuri antagoniste, ceea ce i-ar obliga să se pronunțe fie pentru alianța U.C.D.—U.C.S. cu liberalii, fie pentru cea a P.S.D. cu „verzii" (ecologiștii). „Creștin-demo- crații și liberalii — scrie „STUTT- GARTER NACHRIGHTEN" — evocă spectrul unei coaliții «roșii-verzi» (social-democrați și ecologiști) cu convingerea că simpla idee a unei

Reluarea conjuncturii

Și nici in viitor(„GENERAL AN-teme vor domina

participări a ecologiștilor la guvernul federal va arunca numeroși alegători în brațele actualei coaliții la putere".în ce-i privește pe social-demo- crați, opiniile sînt împărțite gătură eu perspectiva unei cu ecologiștii : candidatul pentru funcția de cancelar, nes Rau, premierul celui mai mare land al R.F.G., Renania de Nord- Westfalia, nu ar dori să ia in considerare o asemenea alianță, în schimb o serie de organizații locale ale partidului o privesc favorabil, din dorința revenirii la putere.între timp, o comisie specială a P.S.D. a prezentat, după o activitate de doi ani, proiectul noului program al partidului. Dezbaterea documentului va continua, în diferite forme, pină în 1988. Liderii P.S.D. consideră angajarea forțelor interne în campania electorală mai importantă decit o dezbatere definitivă asupra programului. în orice caz, reține atenția din proiectul de program preocuparea social-democraților pentru soarta păcii : „în nici un dome
niu nu este mai urgent solicitată 
răspunderea noastră ca în cel al 
apărării păcii — se subliniază in proiectul de program. Fără pace ni
mic nu este posibil".în același sens, a reținut atenția „Carta Păcii",. dată publicității de Partidul Comunist German, document care preconizează, ca principale cerințe, lichidarea eurorache- telor, oprirea și interzicerea experiențelor cu armele nucleare, interzicerea militarizării spațiului cosmic, eliminarea armelor chimice, precum și reducerea forțelor armate și a armamentelor convenționale din Europa.își găsesc expresie în aceste cerințe dezideratele amplei mișcări populare din R.F.G. care militează pentru stoparea cursei înarmărilor, pentru oprirea amplasării rachetelor nucleare și retragerea lor din Europa, pentru măsuri efective de dezarmare, considerînd că, o dată cu înlăturarea primejdiei unui conflict atomic dezastruos, asemenea măsuri ar crea condiții favorabile soluționării unor probleme acute cu care este confruntată omenirea, inclusiv chiar și o țară puternic dezvoltată cum este R.F.G.

in le- coaliții P.S.D. Johan-

Petre STANCESCU1

FILIPINE

Convorbiri in vederea 
reconcilierii naționaleMANILA 6 (Agerpres). — La Manila au avut loc convorbiri preliminare intre reprezentanți ai guvernului filipinez, Frontului Național Democratic și Partidului Comunist din Filipine, s-a anunțat oficial in capitala filipineză, informează agenția China Nouă.într-o declarație făcută presei, Ramon Mitra, reprezentant al guvernului. a arătat că „au fost discutate in termeni generali problema unei încetări a ciocnirilor armate, precum și alte subiecte importante". El a precizat, totodată, că părțile au hotărit' să aibă o nouă intilnire in curind și să stabilească o agendă de lucru.După cum se știe, președintele Fi- lipinelor, Corazon Aquino, a lansat o propunere oficială, in luna martie, pentru inițierea de convorbiri intre guvern, F.N.D. și P.C. din Filipine asupra unui acord de încetare a focului pe întreg teritoriul țării, in vederea realizării reconcilierii naționale.

Concluzii privind 
explozia navetei 

„Challenged
WASHINGTON 6 (Agerpres). — 

N.A.S.A. a dat publicității la Wa
shington noi documente din seria 
celor legate de explozia navetei 
„Challenger" care relevă, pentru 
prima oară în mod cert, că după 
incidentul de la 28 ianuarie cabina 
echipajului a rămas intactă, rela
tează agenția United Press Inter
national. Explozia rachetei purtă
toare nu a afectat modulul din fața 
navetei, unde se afla cabina, care 
s-a dezintegrat numai după contac
tul cu suprafața oceanului, datorită 
efectului cumulat al accelerației 
Gravitaționale și al vitezei căpătate 
in primele secunde de la lansare, 
se precizează în documentul 
N.A.^A.

într-un alt document, N.A.S.A. 
atrage atenția asupra pericolului 
foarte mare pe care îl reprezintă 
erorile umane ce se pot produce 
intr-una din fazele ce preced lan
sarea.
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