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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe secretarul Comitetului Popular al Biroului Popular 
al Jamahiriei Arabe Libiene Populare Socialiste la BucureștiPreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, marți, la Snagov, pe Abdul Hamid Farhat, secretarul Comitetului Popular al Biroului Popular al Jamahiriei Arabe Libiene Populare Socialiste la București.Abdul Hamid Farhat a arătat că îi revine deosebita cinste de a transmite președintelui Nicolae Ceaușescu un mesaj de salut și cele mai bune

urări de sănătate și fericire, de succes in întreaga activitate, de progres și prosperitate pentru poporul roman, din partea colonelului Moammer El Geddafi, conducătorul Marii Revoluții de la 1 Septembrie al Jamahiriei Arabe Libiene Populare Socialiste, a conducerii și poporului libian.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit și a rugat să se transmită

colonelului Moammer El Geddafi din partea sa. a poporului român, un salut călduros și cele mai bune urări, iar ppporului libian pace și prosperitate.I Tn cadrul convorbirii au fost evocate bunele relații dintre cele două țări, care se dezvoltă continuu, in spiritul stimei și respectului reciproc, in interesul ambelor popoare, al cauzei destinderii, înțelegerii și păcii in lume.

ÎM INTÎMPINAREA ZILEI DE 23 AUGUST, 
glorioasa aniversare a revoluției de eliberare socială 

și națională, antifascistă și antiimperialistă

i eroică Înfăptuire i 
I A POPORULUI | 
I CONDUS DE PARTID IEvocare a luptei oamenilor muncii din țara noastră )i împotriva fascismului și războiului, pentru libertatea și / < independența patriei — PAGINA A 111-A. ’

SARCINILE ECONOMICE 
-ÎNDEPLINITE EXEMPLAR!Pe 'întreg cuprinsul patriei, realitățile din aceste zile din unitățile economice oferă tabloul unei munci dirze, tenace, pline de abnegație. Pretutindeni, în industrie, agricultură, construcții, in toate domeniile de activitate, oamenii muncii acționează cu dăruire și elan revoluționar pentru a consolida și amplifica rezultatele obținute pină acum în îndeplinirea planului, pentru a întim- pina cu un buchet cit mai bogat de realizări marea noastră sărbătoare națională de la 23 August. Este răspunsul lor muncitoresc, patriotic la vibrantele chemări adresate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, de a face totul pentru a ’ asigura înfăptuirea integrală, la toți indicatorii, a planului pe acest prim an al cincinalului 1986—1990.Exigențe cu totul deosebite se pun în această perioadă in domeniul realizării planului la export. Evidențiind încă o dată că activitatea de export constituie o problemă fundamentală a dezvoltării noastre economice, care trebuie să se afle permanent, zi de zi, în centrul preocupărilor organelor de partid și de stat, ale oamenilor muncii din toate întreprinderile, la Plenara C.C. al P.C.R. din 23—24 iunie tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a subliniat : „Toate unitățile trebuie să înțeleagă că realizarea exportului constituie îndatorirea prioritară — și trebuie să facem totul pentru a asigura realizarea in bune condiții a acestei activități !“Indiscutabil, îndeplinirea ritmică și integrală a planului la export, in condiții de înaltă calitate și eficientă, reprezintă o cerință imperioasă izvorită din rațiuni economice riguros determinate. Numai in condițiile unui export dinamic și eficient pot fi asigurate resursele valutare necesare pentru importurile de materii prime, materiale și alte produse de care are nevoie economia națională, în același timp, numai în aceste condiții se poate asigura o balanță de plăți echilibrată, luindu-se în considerare excedentul necesar în vederea lichidării în cel mai scurt timp a datoriei externe. Sint argumente care atestă convingător că exportul este una din cele mai importante probleme ale ecpnomiei românești în actuala etapă de dezvoltare.Este pozitiv că, in răstimpul care a trecut din acest an, numeroase colective muncitorești au obținut rezultate bune in îndeplinirea planului la export, ceea ce demonstrează realismul sarcinilor prevăzute, faptul că unitățile economice dispun de baza tehnico-materială și experiența necesare pentru înfăptuirea obiectivelor stabilite in acest domeniu prin planul pe anul 1986. Dar, in spiritul exigențelor formulate de secretarul general al partidului, realizările de pină acum trebuie examinate și privite cu cea mai mare răspundere în fiecare unitate și ramură

industrială, trăgindu-se concluziile și învățămintele necesare atit din experiența pozitivă acumulată, cit și din neajunsurile ce s-au manifestat, astfel ca pretutindeni planul la export să fie îndeplinit ritmic și integral.Deosebit de important este ca în fiecare întreprindere activitatea să fie astfel organizată încit producția destinată, exportului să fie lansată din timp în fabricație și realizată cu prioritate — de regulă, în primele două decade ale fiecărei luni — pentru ca toate contractele încheiate cu partenerii externi să fie onorate la termen și chiar in avans, în condiții de înaltă calitate. în acest scop este absolut necesar să se asigure o riguroasă organizare a producției și a muncii, sub toate aspectele — de la programarea judicioasă a fabricației, repartizarea precisă a sarcinilor pe formații de lucru. schimburi și zile pină la aprovizionarea cu precădere, in mod ritmic, cu materii prime, materiale și semifabricate. Totodată, îndeplinirea sarcinilor de plan la export trebuie urmărită cu toată exigența și răspunderea, Zi de zi, schimb de schimb, pe întregul flux de fabricație, pe fiecare comandă și lot de produse in parte.De bună seamă, acționînd în scopul creării tuturor condițiilor pentru ca fondul de marfă să fie realizat ritmic și integral, în concordanță cu clauzele înscrise in contractele încheiate cu partenerii externi, consiliile oamenilor muncii din întreprinderi nu trebuie să piardă nici un moment din vedere că sarcinile de plan la export pot fi considerate îndeplinite numai atunci cînd produsele au fost livrate și încasată contravaloarea lor. Nicăieri și sub nici un motiv nu trebuie să se ad- ...mitâ realizarea anumitor produse pe stoc 1 Această practică contravine intereselor ecorîomiei naționale și, de aceea, așa cum a cerut conducerea partidului, trebuie să i se pună capăt cu desăvîrșire, respectîndu-se cu strictețe normativele stabilite prin recentele reglementări legale.Evident, eforturile pentru onorarea la termen și chiar în avans a contractelor la export trebuie să se împletească in fiecare întreprindere cu preocupările stăruitoare pentru realizarea de produse de înalt nivel tehnic și calitativ, cu cheltuieli de fabricație cit mai reduse ; cu alte cuvinte, produse care să fie competitive din toate punctele de vedere. Cu cea mai mare răspundere trebuie să se înțeleagă că în actuala conjunctură economică internațională. cînd concurența pe piața externă este foarte acerbă, problemele privind calitatea, fiabilitatea și parametrii tehnico-economici, ai produselor se inscriu ca o condiție esențială pentru un export dinamic și eficient. în strinsă legătură cu
(Continuare în pag. a V-a)

Realizări de prestigiu în întrecere NOUL - LA FIECARE
Nou, modern, eficientîn peisajul urbanistic al Timișoarei a apărut, de cîteva zile, silueta albastră a unui nou tip de tramvai; fabricat la întreprinderea „Electrometal".— Noul tip de tramvai — ne spune inginerul Ion Staicu. directorul întreprinderii — are o capacitate de 235 locuri și prezintă îmbunătățiri evidente față de toate tipurile construite pină acum de noi, avind un design elegant și linii aerodinamice ale caroseriei. Ideea optimă de construcție a fost obținută cu ajutorul calculatorului electronic, iar soluția aleasă se remarcă printr-o structură de rezistență și o fiabilitate sporite, in condițiile reducerii greutății cu 50

kilograme pe metru liniar de vagon. Alte calități : ventilație îmbunătățită, manevrare sigură, grad înalt de silehțiozitate. (Cezar Ioana).
Constructorii de nave 

la datorieUrmărim, împreună cu Ștefan Victor, secretarul comitetului de partid de la Șantierul naval Galați, unul din punctele de lucru cu o mare concentrare de forțe : docul uscat. Aici se acționează energic pentru finalizarea in cel mai scurt timp a montajului blocsecției 1 din pupa unui nou petrolier de 35 000 tdw.La un alt punct „fierbinte" de lucru de pe șantierul gălățean, con-
Constructorii de utilaje în sprijinul minerilorPe maistrul Vasile Crăciun, secretarul comitetului de partid de la întreprinderea de utilaj minier Filipeș- tii de Pădure, l-am găsit in secția hidraulică de comandă, Nu-i chip să stai de vorbă cu el. Nici cu el, nici cu ceilalți din secție, care zoresc să încheie o lucrare ce nu suferă amînâre. Am aflat că întreprinderea s-a angajat să livreze Combinatului minier Deva, cu 10 zile mai devreme, ultima din cele 6 platforme de săpat suitori. După o oră, cînd utilajul era gata, maistrul Crăciun ne-a spus :

— Este încă un angajament luat in cinstea zilei de 23 August, pe care colectivul nostru l-a onorat chiar mai devreme decit ne propuseserăm inițial. Sintem tare bucuroși că am putut să-i ajutăm pe minerii din Deva, care, prin folosirea acestei platforme, își vor putea spori considerabil productivitatea muncii. Chemarea adresatăminerilor de secretarul general al partidului de a da patriei cit mai mult cărbune se adresează și nouă, constructorilor de utilaje miniere, pentru

a-i ajuta pe cei din subteran să-și îndeplinească, la rindu-le, propriile angajamente....La poarta principală de intrare-ieșire a întreprinderii din Filipeștii de Pădure s-a dat semnalul de „liberă trecere" unui nou și modern utilaj așteptat de minerii din Deva și realizat inainte de termen. Patria are nevoie de cit mai mult cărbune ! Constructorii de utilaj minier prahoveni răspund prin fapte demne de jenu- mele lor acestei vibrante chemări. (loan Marinescu).

structorii zoresc finalizarea lucrărilor la un nou cargou universal de 15 000 tdw, navă pe care oamenii destoinici din brigăzile conduse de Costică Bucșan, Lazăr Săvuca și Vasile Țuțuianu s-au angajat să o lanseze în cinstea zilei de 23 August. Fapt cu atit mai semnificativ, dacă avem în vedere că el se petrece la scurt timp de la livrarea către beneficiar a navei „Avră- mești" de 15 000 tdw. (Ștefan Di- mitriu).
Capacități de producție 
realizate în timp-recordNoutăți pe platforma Combinatului metalurgic din Tulcea : au început lucrările de construcții-mon- taj la instalația de . producere a ferotitanului ; alte instalații de recuperare a resurselor energetice recuperabile rezultate din procesul de producere a feroaliajelor vor fi puse în funcțiune în acest an ; la uzina de produse magneziene va spori capacitatea de producție. Datele ne-au fost furnizate de inginerul Nicolae Bașarab, directorul Antreprizei de construcții industriale Tulcea, care ne-a spus :— Cele mai importante forțe le-am concentrat la uzina de produse magneziene. în cinstea zilei de 23 August vom finaliza lucrările de construcții, iar avansul de o lună față de graficul de execuție pe care il avem acum il vom dubla. Este capacitatea de producție realizată cel mai repede în ultimii 10 ani de oind construim pe această platformă. Prin punerea in funcțiune a instalației respective înainte de termen se asigură reducerea importului de produse magneziene. (Neculai Amihulesei).

Noul spital din Odorheiu Secuiesc, județul Harghita Foto : Eugen Dichiseam!

IAȘI : în fabricație, 
utilaje cu performanțe 

tehnice înalteLa întreprinderea de mașini- •grega* și mașini-unelte speciale din Iași, unitate cu profil unic în țara noastră, se realizează noi și noi prototipuri de utilaje. Printre realizările din ultima perioadă se numără mașinile cu antraxe care efectuează cite 24 găuri simultan in corpuri masive de metal, mașinile de lamaț și centruit. în fotografie : O nouă mașină de găurit adine găuri inclinate. (Manole Corcaci).Foto : S. Cristian

Avind în centrul tuturor preocupărilor omul, bunăstarea sa materială și spirituală, fericirea sa, partidul și statul nostru acordă o atenție prioritară activității de ocrotire a sănătății, devenită politică de stat, ca o expresie a înaltului umanism ce caracterizează societatea noastră socialistă, ca o dovadă concretă a grijii responsabile pentru sănătatea omului, pentru vigoarea națiunii. Iată un adevăr pe deplin demonstrat prin amplul proces de dezvoltare și perfecționare radicală a asistenței sanitare, atit sub aspect tehnico-material, cît și sub cel profesional uman, care situează țara noastră printre cele mai avansate state in acest domeniu, cu înfăptuiri ce ar fi apărut ca utopice din perspectiva vechii societăți.îndeosebi după al IX-lea Congres al partidului, în luminosul arc de istorie legitim numit „Epoca Nicolae Ceaușescu”, aceste realizări au căpătat dimensiuni nebănuite, în baza unei strategii noi, revoluționare, elaborate de partid, de secretarul său general, prin care ocrotirea sănătății este abordată multilateral și complex, ca o latură inseparabilă a creșterii calității vieții.In mod practic, această concepție profund umanistă se regăsește în sporirea continuă a fondurilor alocate acestui sector, numai anul acesta fiind repartizate pentru sănătate peste 18 miliarde de lei, de patru ori mai mult decit în 1965. Grație eforturilor financiare ale statului, investițiilor făcute în ultimele două decenii, peste tot in țară — în fiecare zonă, practic în fiecare localitate — au apărut dispensare, policlinici, case de nașteri, spitale, rețeaua de ocrotire a sănătății apropiindu-se cît mai mult de locul de muncă al oamenilor, de aglomerările urbane și rurale. S-au construit asemenea lăcașuri și în marile orașe, la București, Craiova, Tirgu Mureș, lași etc., dar și in localități ca Slobozia, Rădăuți, Vaslui, Oltenița și altele ca ele,

în care, cîndva, abia se puteau ridica modeste așezăminte prin subscripție publică.Astăzi, România are o bună asigurare în privința personalului și unităților sanitare, numărul de locuri in spitale ajungînd la peste 203 000, față de numai 114 338 în 1965, în timp ce corpul medical numără peste 47 000 de me-
înaltă grijă pentru 
sănătatea oamenilor, 

pentru vigoarea 
întregului popor

dici, cu douăzeci de mii mai mulți decit în același an de referință.In noua concepție a partidului nostru, fundamentată după cel de-al IX-lea Congres, concepție de mare actualitate și modernitate științifică, asistența sanitară este orientată, în primul rind, către prevenirea îmbolnăvirilor, scop în care s-au elaborat ample programe, s-au inițiat largi acțiuni de profilaxie, de depistare a acțiunilor care influențează sănătatea publică, lată de ce, starea de sănătate a populației s-a îmbunătățit continuu, indicii de morbiditate și mortalitate devenind de necomparat cu cei ce se înregistrau în fosta orînduire. Astfel, media de viață a crescut cu mai bine de 30 de ani în țara noastră în nici o jumătate de secol. Incon

testabil, toate acestea sînt rodul politicii umaniste a partidului și statului, eforturilor consecvente de ocrotire a sănătății, de perfecționare a asistenței sanitare, ce vor fi amplificate și în viitor, „Trebuie — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu — să unim toate forțele poporului, ale statului și partidului nostru intr-o direcție unică in acest domeniu - aceea a apărării sănătății, a prevenirii bolilor, a asigurării natalității și a creșterii vigorii și dezvoltării continue a națiunii noastre socialiste I".in complexa sa strategie privind ocrotirea sănătății, partidul nostru acordă cea mai mare importanță sporirii populației, păstrării unei structuri optime, calității vieții, în spiritul cerințelor obiective ale progresului societății. De aici și statornica atenție acordată de societate familiei, întăririi ei, creșterii și educării copiilor. Cu grijă maternă, se poate spune, este înconjurată și femeia-mamă. in ultimii ani s-au creat condiții ca, practic, toate nașterile să aibă loc numai în maternități, prevedere care a devenit obligatorie pentru corpul sanitar. Rețeaua sanitară pentru ocrotirea copiilor a luat, de asemenea, o amploare fără precedent, dispunînd de peste 35 000 de paturi în spitale și secții de pediatrie, iar creșele și leagănele au in totalitatea lor aproximativ 100 000 de locuri, adică de 9 ori mai mult față de anul 1965.Beneficiind de un cadru atit de stimulativ economico-social și moral, cadrele medicale din toate instituțiile sanitare au, în spiritul nobilei lor misiuni, îndatorirea de a perfecționa în continuare activitatea de asistență medicală, de cercetare științifică, de a-și intensifica munca de educație sanitară, spre a obține rezultate superioare în înfăptuirea politicii partidului de ocrotire a sănătății poporului și apărare a vigorii sale, politică inalt patriotică, pătrunsă de un înalt umanism revoluționar.
Ion MARIN

LOCIn triunghiul Mirșa- Mediaș-Sibiu al constructorilor de mașini cu specific „auto", întreprinderea de piese auto din Sibiu ocupă o „suprafață" importantă, fiind o adevărată cetate industrială a municipiului de pe Cibin. Cîteva mii de muncitori, o dotare tehnică complexă și, in primul rind, o organizație de partid puternică — din trei lucrători unul este comunist — recomandă „ipasul" ca o întreprindere de prim rang. Pentru cei care nu o cunosc, ea poate trece drept o întreprindere oarecare unde se realizează piese auto. A- dăugind insă faptul că muncitorii acestei fabrici folosesc pentru realizarea producției 158 de tehnologii, din care 103 la nivel tehnic mondial, aspectul problemei se schimbă. Avind la indemină o asemenea tehnologie, oamenii muncii de aici realizează, în proporție de 55 la sută, produse- similare cu • cele obținute pe plan mondial, iar 4 la sută din totalul producției- marfă, reprezentată de transmisiile cardanice, se află, la o serie de parametri, peste nivelul mondial actual. Lucru deosebit de important, care atestă răspunderea cu care se acționează pentru a da viață hotări- rilor Congresului al XIII-lea al partidului, indicațiilor și o- rientări-lor tovarășului Nicolae Ceaușescu privind ridicarea nivelului tehnic și calitativ al producției. E o primă mențiune înscrisă pe „cartea de vizită" a acestei prestigioase întreprinderi, fapt pe care secretarul comitetului de partid, Nicolae Comșa, a ținut neapărat să-l sublinieze cu numele cîtorva comuniști care semnează cu puterea faptelor de fiecare zi în cartea de onoare a realizărilor. Este vorba de inginerii Vasile Popescu și Gheorghe Timiș, de maiștrii Aurel Urdea, Gheorghe Orlandea, Anghel Trandafir, loan Huru- bean și Dumitru Vă- cărescu, de muncitorii de înaltă calificare loan Orlandea, Gheorghe Damian, Augustin Flora, Ilie Simion, Ioan Drăghici, Gheorghe Jurca și mulți alții.Drumul străbătut pentru obținerea a- cestor realizări n-a fost ușor. Și nici in continuare drumul spre realizări tot mai valoroase , nu este

DE MUNCĂ
ușor, colectivul pro- punindu-și ca procentul produselor de nivel mondial să crească, pentru ca produsele românești să fie tot mai competitive pe piața mondială, cu conștiința că inteligența tehnică de care dispun ca și baza materială pe care o stă- pinesc permit obținerea unor asemenea rezultate. Pentru că, așa cum ne spunea inginerul loan Simion, directorul întreprinderii, dacă în acest an produsele noi și modernizate reprezintă75.4 din totalul pro- ducției-marfă, acest procent trebuie și va crește atit din punct de vedere cantitativ, cît, mai ales, calitativ.Iar dincolo de procent, se știe, se află oamenii, faptele lor de fiecare zi... „Programul de organizare științifică a producției și a muncii, mecanizarea. automatizarea, robotizarea și electronizarea producției, creșterea mai accentuată a productivității muncii și ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor" a fost o emanație a întregului colectiv. Problemele au fost dezbătute în adunări generale ale organizațiilor de bază, comuniștii făcînd peste 1 000 de propuneri. In același timp, colectivul numit să realizeze osatura acestui program a studiat fiecare loc de muncă, fiecare secție și atelier, consultîndu-se cu mii de oameni ai muncii.Așa s-a ajuns la un studiu preliminar care susține, cu date concrete, că la creșterea productivității muncii cu peste 70 la sută in 1990, față de 1986, introducerea progresului tehnic participă cu49.5 la sută, perfecționarea organizării conducerii producției și a muncii cu 44,4 la sută, iar calificarea, perfecționarea profesională și creșterea inde- minării lucrătorilor, cu 6 la sută. Cunos- cîndu-se pirghiile. se acționează cu perseverență pentru cît mai grabnica traducere în viață a o- biectivelor stabilite. Comitetul de partid, birourile organizațiilor de bază coordonează, analizează și urmăresc operativ aplicarea fiecărei măsuri. „Pentru că, ne spunea Mihai Oprișan, secretar adjunct cu probleme economice al comitetului de partid, este mai ușor să mobilizezi într-un maxim efort, la un moment

dat, un anume colectiv de muncă dintr-o secție sau atelier pentru a respecta termenul de aplicare a unei măsuri, decit să accepți ideea recuperării timpului pierdut, care, să fim sinceri, nu prea se mai recuperează. Cu atit mai mult cu cit alte măsuri iși ’așteaptă scadentele".In același timp, pentru că noul este o noțiune foarte relativă. in sensul că noul de azi poate ajunge mîine o „vechitură", se organizează simpozioane și sesiuni științifice unde sint dezbătute problemele concrete ale întreprinderii, unde cadrele teh- nico-inginerești supun atenției colective idei, propuneri și soluții. „Pentru că avem un program bine stabilit, dar el trebuie înnoit mereu, cu noi măsuri". ne spune ing. Ștefan Carabulea. directorul tehnic adjunct. De aceea, organizația de bază de la compartimentul de concepție dezbate trimestrial sarcinile concrete ce revin comuniștilor pe linia introducerii progresului tehnic și a modernizării proceselor de producție.„Ne-am făcut din aceste obiective ale modernizării o preocupare cotidiană, con- știenți că numai astfel vom putea răspunde prin fapte sarcinilor ce ne revin din cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la recenta plenară a C.C. al P.C.R." — ne spune secretarul comitetului de partid.Deocamdată, la întreprinderea de piese auto din Sibiu, 138 de măsuri au și intrat în „mașinile" inteligentei tehnice, materializarea fiecăreia fiind urmărită cu interes de către proprietarii, producătorii și beneficiarii care lucrează in această cetate industrială. Și de către cei cu care aceștia colaborează, de către cei care lucrează în uzine din Brașov, Pitești, Cîmpu- lung, București, Arad. Drobeta-Turnu Severin. Craiova și in alte cetăți industriale mai mari sau mai mici. Pentru că fiecare măsură de modernizare înseamnă * deopotrivă nou și eficiență e- conomică, înseamnă o gradație sau mai multe pe scara calității, înseamnă a- tingerba sau chiar depășirea nivelului tehnic existent pe plan mondial.
Radu SELEJAN

Tovarășul Fidel Castro Ruz împlinește 60 de ani

Tovarășului FIDEL CASTRO RUZ
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist din Cuba, 

Președintele Consiliului de Stat
și al Consiliului de Miniștri ale Republicii Cuba

HAVANAA 60-a aniversare a zilei dumneavoastră de naștere îmi oferă prilejul să vă transmit cele mai cordiale felicitări, împreună cu urări sincere de sănătate și fericire, de succes în activitatea consacrată infloririi continue a Cubei socialiste, prosperității poporului cubanez prieten, păcii și socialismului.Dorim ca relațiile de prietenie și colaborare dintre partidele și țările noastre, la a căror dezvoltare ați adus o importantă contribuție, să se întărească continuu, spre binele popoarelor român și cubanez, al cauzei socia- lișmului, păcii și înțelegerii internaționale.Cu salutări tovărășești;
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

i
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AMPLĂ MOBILIZARE DE FORTE 
LA STRÎNSUL LEGUMELOR Șl AL FURAJELOR

Secvențe de muncă de pe ogoarele 
județului Prahova

început de august pe ogoarele prahovene. Secerișul s-a în'cheiat. dar in curind va începe marea bătălie a recoltării culturilor de toamnă. Care sint principalele preocupări ale agricultorilor de aici in acest răstimp dintre două mari campanii agricole ?
O grădină cum ar trebui 

să arate toată legumicultu
ra noastră. Incercăm să surprindem mai întii pe pelicula aparatului de fotografiat citeva secvențe din munca harnicilor legumicultori de la C.A.P. Bucov. Deși cimpul era plin de lădițe încărcate cu tomate, vinete și ardei, peste grădină domnea o liniște deplină. De la contabilul șef al cooperativei aflăm că e ora prinzului, ora de odihnă obligatorie pentru toți cei 1100 de cooperatori cîți se aflau in ziua respectivă în cîmp la diferite activități. Ne reîntoarcem deci la grădină imediat după reluarea lucrului. Rodul este bogat, iar fructele atît de frumoase, încît par a fi decupate dintr-un manual de horticultură. Deși din grădina de la Bucov au fost livrate în această vară peste 1 000 tone de legume, plantele sint încărcate de atîta rod de parcă nici nu ar fi fost atinse de mina culegătorului. Am văzut aici un sistem de producere a roșiilor timpurii prin care se asigură o eșalonare a producției, pînă toamna tîrziu, la sfîrșitul căreia de pe fiecare hectar se valorifică pe piață cel puțin 60 000 kg tomate. Ce anume interpretare științifică s-ar putea da acestei tehnologii ? „In cazul tomatelor timpurii — ne răspunde președintele cooperativei. Costică T. Mișcă — specialiștii susțin că este obligatoriu copilitul pentru ca rodul să se formeze numai pe tulpina de bază, tulpină care să fie apoi oprită din creștere Ia al treilea sau cel mult al patrulea etaj de rod. Apli- cînd procedeul clasic, noi și anul acesta am fost primii în județ care am ieșit cu roșiile la piață. Dintr-o grădină de 80 de hectare, am vîn- dut pînă acum legume în valoare de peste 4 milioane de lei. Cîți legumicultori au produs mai mult și atît de ieftin ca noi ? Consider că metoda intensivă de obținere a tomatelor timpurii duce la Injumătățirea ciclului normal de producție și obligă la începutul lunii august la înființarea unei noi culturi de tomate, cu toate cheltuielile ce decurg din pregătirea terenului și mai ales din producerea și plantarea răsadului, care practic se dublează, In timp ce valoarea producției celor două culturi nu este mai mare față de ceea ce obținem noi".Președintele cooperativei agricole din Bucov a ținut să precizeze că nu a căutat niciodată să demonstreze superioritatea sistemului lor clasic de producere a tomatelor, dar că are convingerea că in actualele condiții de realizare a producției agricole este absolut obligatorie adoptarea acelor procedee agrotehnice care să îmbine în mod rațional cerința sporirii randamentelor cu aceea a limitării cheltuielilor materiale la strictul necesar.

Prea puțin fin pentru un 
efectiv de animale atît de 
mare. iudetu* Prahova- activitatea care concentrează acum cele mai mari forțe o reprezintă strinsul furajelor. Potrivit programului stabilit, numai în sectorul cooperatist al agriculturii ar trebui strinse și

depozitate pînă la toamnă peste 50 000 tone fin, cantitate obligatoriu de obținut ca să se asigure animalelor in perioada de stabulație o hrană cit de cit echilibrată. Pentru a putea realiza acest lucru comitetul județean de partid a stabilit măsuri menite să asigure în primul rînd gospodărirea judicioasă a tuturor resurselor de furaje existente, insis- tînd mai ales asupra cerinței de a fi scoase la pășunat majoritatea a- nimalelor din fermele zootehnice. In acest sens, încă de la începutul verii s-a trecut la repartizarea pe comune și pe unități agricole a tuturor pășunilor din județ, punindu-se un accent deosebit pe folosirea cit mai chibzuită a pajiștilor din zonele valea Prahovei și valea Teleajenu- lui. Astfel, suprafețele cu pășuni de aici au fost date în gospodărirea a 50 de cooperative agricole din zona de șes a județului, precum și asociațiilor crescătorilor de animale din 30 de comune. Tot în scopul sporirii cantităților de furaje pentru perioada de stabulație s-a stabilit să fie oprite pentru pășunat sau chiar pentru a fi cosite toate miriștile de pe suprafețele care nu sînt prevăzute a fi însămînțate in această toamnă. Fapt este că la această dată în baza furajeră a cooperativelor agricole se află depozitate doar 14 000 tone de fin și potrivit ultimelor estimări a- cestora li se vor mai adăuga cel mult 30 000 tone. O dovadă că ar putea fi adunat mai mult fîn o constituie și faptul la care ne vom referi, și care nu este tocmai izolat.C.A.P, Drăgănești. In mijlocul unei miriști ce se întinde pe circa 100 hectare, mecanizatorul Dumitru Gri- goraș trăgea prima brazdă în bogatul covor ierbos ce dădea locului înfățișarea unei pajiști cultivate. Masa verde urma să fie dată în hrana a- nimalelor la iesle. De ce nu invers? — ne-am întrebat. Cum este posibil ca Intr-o unitate care și-a păstrat chipurile pentru pășunat 600 hectare de miriște animalele să fie ținute și hrănite în padocuri ? Președintele cooperativei, Ivănase Mușat, încerca să ne convingă că unele din ele au fost scoase la pășunat, dar îngrijitorii le-au adus mai repede în fermă pentru că cele 10 hectare de pășune servesc acum mai mult ca loc de plimbare decît de hrană. N-am Înțeles însă de ce nu s-a apelat la miriște, cu atît mai mult cu cit pe suprafețe mari iarba era atît de a- bundentă încît se putea intra de a- cum cu coasa. Este o situație care justifică întrebarea : cum își fac datoria cei care răspund de îndrumarea și controlul activității acestei unități ?Consemnăm și un fapt semnificativ pentru preocuparea organelor a- gricole locale privind introducerea In cultură a unor plante de nutreț deosebit de valoroase. Este vorba de mei, despre care se spune că ar fi cea mai valoroasă plantă furajeră pentru a doua cultură. Intr-o perioadă scurtă de vegetație —de numai 60—70 de zile — meiul poate da chiar in condiții de neirigare o producție de 40—50 tone masă verde la hectar. Dezvoltindu-se viguros și acumulînd în bob multe zaharuri, el devine un furaj de cea mai bună calitate pentru taurine dacă este în- silozat corespunzător. Sint numai citeva din argumentele pentru care comitetul județean de partid a indicat ca numai in cooperativele agricole să fie însămințate in această vară peste 1 000 hectare cu mei.
Iosif POP
Foto s Euqen D1CH1SEANU

Rod bogat in grădinile de legume ale C.A.P. Bucov

IN LOC SĂ DUCA ANIMALELE LA PĂSCUT, DUC PĂȘUNEA LA IESLE Peste 600 hectare de miriște au reținut cooperatorii din Drăgănești pentru pășunatul animalelor. Dar conducerea cooperativei se pare că a ajuns la concluzia că este mai comod să cosești iarba și s-o cari la ieslea animalelor, decît să ducă animalele la păscut
„Dosarul66 resurselor energetice refolosibile (VIII)

Prin specificul producției pe care o realizează, Combinatul siderurgic din Galați este unul dintre cei mai : mari consumatori de combustibili și energie electrică din întreaga economie. In același timp, din procesele de fabricație ale acestei puternice unități metalurgice rezultă și însemnate / cantități de resurse energetice refolosibile. De fapt, de-a lungul anilor, aici s-a dobîndit o : anumită experiență in ce privește recircularea resurselor energetice refolosibile. Pe ansamblu, gradul de recuperare a resurselor energetice a fost, anul trecut, de peste 70 la sută.Fără a trece peste realizările notabile obținute in acest domeniu, reține insă atenția faptul că un volum însemnat din aceste resurse nu este încă recuperat. Cît de important este acest potențial ? Din datele puse la dispoziție de inginerul Stan Ostache, șeful serviciului energetic din cadrul combinatului, rezultă că de Ia începutul acestui an și pînă in pre- i zent au fost recuperate și valorifi- i cate peste 1,6 milioane tone combustibili convenționali din circa 2,1 milioane inventariate.Așadar, o cantitate însemnată de energie refolosibilă nu este pusă incă în valoare. De ce ? Ce trebuie întreprins pentru curmarea acestei stări de lucruri ?
0 nouă strategie 

a recuperării energiei ?într-un articol publicat în urmă cu patru ani în ziarul „Scinteia" era criticat faptul că în combinat nu exista o strategie bine definită a recuperării energiei refolosibile, că ‘această problemă deosebit de importantă nu a fost abordată frontal, că incă erau multe locurile unde rezultau resurse energetice refolosibile în cantități destul de importante și care se pierdeau.Ce soluții și tehnologii de valorificare a resurselor energetice au propus, în ultimul timp, specialiștii și cum se desfășoară lucrările de apli- i care a acestora ?în secția slebing funcționează 52

de cuptoare. Dintre acestea numai la 14 s-au montat cazane recuperatoare de căldură. Dacă avem in vedere faptul că anual se pierde in atmosferă echivalentul a 68 000 tone combustibil convențional, se poate trage concluzia că ritmul lucrărilor decurge incet. Ce se întreprinde acum pentru grăbirea montajului recuperatoarelor ?— In momentul de față, 70 de lăcătuși și sudori din cadrul întreprinderii antrepriză-montaj și reparații centrale termice București lucrează la montarea cazanelor recuperatoare la cuptoarele adinei — ne spune inginerul Neculai Porțelea, șeful lucrării. Pină la sfîrșitul acestui an vom termina montajul și punerea în funcțiune la 28 de cazane recuperatoare.Să ne oprim șî la o altă măsură la fel de importantă : recuperarea căldurii fizice a aglomeratului feros în cadrul Uzinei de aglomerare furnale de pe jjlatforma gălățeană, prin folosirea aerului de răcire ca aer de combustie. Prin aplicarea acestei soluții la toate liniile de aglomerare s-ar asigura economisirea într-un an a unei importante cantități de energie echivalente cu 140 000 tone combustibil convențional. In ce stadiu se află lucrările ? La fabrica de aglomerare nr. 1 a fost pusă in funcțiune prima instalație de recuperare a căldurii pe una din cele patru benzi. Rezultatul ? Anual se economisesc circa 3 000 tone combustibil convențional. Aflăm că și la celelalte trei benzi ale fabricii de aglomerare lucrările sînt în stadii avansate, urmînd ca și aceste instalații să fie finalizate în acest an.Tot în Uzina furnale-aglomerare, aflăm că echivalentul a 150 000 tone combustibili convenționali s-ar fi economisit, aici, anul trecut, dacă ar fi fost recuperată căldura fizică a zgurii de furnal. De ce această importantă sursă energetică nu a fost valorificată ? Interlocutorii ezită să dea un răspuns. Singurul pe care-1 aflăm de la ing. Stan Ostache este : „Soluția pentru execuția unei instalații pilot a fost finalizată de către ICEM București și predată la

combinat pentru avizare. Combinatul trebuie să urgenteze avizarea acestei cercetări și să comande construcția instalației pilot".Ar putea fi scurtat acest timp de așteptare ? Intr-un singur mod : dacă se întocmește urgent, împreună cu constructorii, un program concret de lucru, cu termene foarte strînse și responsabilități bine precizate, dindu-se astfel „cale, liberă" aplicării soluției de valorificare a resurselor energetice refolosibile respective.

greutățile. Trebuie spus că multe echipamente recuperatoare n-au atins niciodată parametrii proiectați. De altfel. între cantitățile de resurse energetice inventariate și consemnate in diverse programe și posibilitățile practice de recuperare a acestora există mari diferențe. Un exemplu : cele opt cazane recuperatoare a căldurii gazelor de ardere de la cuptoarele cu propulsie nr. 1, 2, 4 și 5 ale laminorului de benzi la cald n-au funcționat și nu funcționează nici în prezent la parametrii proiectați, cu toate că li»’s-au adus a- numite îmbunătățiri constructive. De fapt, traseele gazelor de la cuptor la cazan au fost proiectate de

ADUNĂRILE GENERALE ALE OAMENILOR MUNCII

Cuvîntul muncitoresc
- constructiv, exigent, mobilizatorSe află în plină desfășurare, în aceste zile, adunările generale ale oamenilor muncii — importante foruri ale democrației noastre muncitorești — care analizează temeinic activitatea economico-socială desfășurată în primul semestru de oamenii muncii, de organele de conducere colectivă pentru îndeplinirea planului, pentru traducerea în viață a programelor de organizare a muncii și modernizare a proceselor de producție și stabilesc măsuri tehnico-orga- nizatorice și politice menite să asigure realizarea în condiții de înaltă calitate și eficiență a sarcinilor de plan pe întregul an 1986 — primul an al celui de-al optulea cincinal.Una din condițiile esențiale ca aceste noi runde ale democrației noastre muncitorești-revoluționare să se manifeste cu putere, să adopte decizii cit mai eficiente o constituie promovarea, in cadrul dezbaterilor, a unui autentic spirit critic și autocritic — suportul efectiv, real, al depistării și înlăturării neajunsurilor, al perfecționării activității de conducere.Este prezent in mod dominant acest spirit — propulsor permanent al perfecționării autoconducerii muncitorești — în adunările generale ale oamenilor muncii ? Un prim răspuns îl va da ancheta de față.
- Cum se poate munci mai 
bine într-un colectiv frun
taș. Dacă cineva din afară ar fi pătruns In sala in care se desfășura adunarea generală a oamenilor muncii de la Uzina dc preparare a minereurilor neferoase Să- sar din Baia Mare ar fi avut impresia, după spiritul critic și autocritic al dezbaterilor, că unitatea de aici se confruntă cu probleme dificile, deosebit de importante, într-atît erau de evidente preocupările pentru obținerea unor rezultate mai bune, pentru creșterea eficienței economice. Ar fi avut impresia — ca să ne exprimăm mai plastic — că- se află în mijlocul unui colectiv „cu probleme", nu al unuia fruntaș. Pentru că importantele rezultate înregistrate în prima parte a anului — relevate, între altele, de realizarea unei producții suplimentare in valoare de peste 18 milioane Iei, în 'condițiile reducerii cheltuielilor de producție cu peste 4 milioane lei — au constituit punctul de plecare nu în declararea unei stări de automulțumire, ci în depistarea tuturor cauzelor — și s-au găsit destule I — care au făcut ca respectivele rezultate să nu fie și mai mari. Iar abordarea acestor cauze s-a făcut pornind de la lucrurile mărunte, vizind probleme simple de organizare a muncii, pînă la cele mai complexe. Adunarea generală a combătut cu tărie tendința unor șefi de formații de lucru de a neglija modernizarea unor operații simple, sub motivul „că merge și așa", și a cerut consiliului oamenilor muncii să „nu mai închidă ochii" — cum se exprima Dumitru Hornicar— în fața unor asemenea atitudini. Pentru că, afirma el, productivitatea înaltă a muncii rezultă nu numai din modernizările mari, de anvergură, vizînd progresul tehnic, ci și din modul în care se efectuează operațiile de încărcare, de transport și depozitare a materialelor. Replica promptă, aproape instantanee, rostită din prezidiul adunării („are dreptate tovarășul Hornicar, s-au cam neglijat aceste operații") a stimulat și mai mult dialogul în direcția combativității, a căutării de noi soluții pentru a munci mai bine. Cuvîntul electricianului Veniamin Raț și nu numai al lui s-a constituit într-o adevărată pledoarie pentru cultivarea unei optici noi, exigente, a preparatorului față de obligațiile pe care le are pentru sporirea contribuției sale la valorificarea superioară a metalului țării. „Această optică trebuie să înceapă de la noi, prin mîna cărora trece metalul. Să nu mai închidem ochii în fața nici unei impurități sau nereguli in timpul preparării. Dar să continue și prin modul de colaborare a uzinei noastre, a consiliului oamenilor muncii de la noi cu unitățile furnizoare, cu consiliile de acolo. O asemenea exigență și colaborare vor face astfel încît conținuturile metalului să nu mai prezinte

oscilații, de calitate de la o zi la alta, de la o unitate furnizoare la alta. Nu spun o noutate : orice lipsă de exigență la noi determină o lipsă de exigență și mai mare la furnizori".Observațiile critice din adunarea generală n-au uitat nici... cercetarea științifică, De cînd au deprins acest spirit de abordare a problemelor de cercetare preparatorii de' la Săsar ? De cind uzina lor a devenit un fel de stație-pilot a cercetării ori de cînd rezultatele benefice sint de ambele părți. „Consiliul oamenilor muncii — spunea unul dintre participant — să ceară cercetării științifice să fie și mai activă în soluționarea problemelor cu care ne confruntăm, ba, chiar, să și colaborăm, prin unirea forțelor, în soluționarea lor". Și iarăși directorul unității, pentru a nu lăsa nici un dubiu asupra oportunității criticii, a spus : „Aveți dreptate, vom lua măsuri și în această direcție".Așadar, spirit critic și autocritic autentic, real, în dezbaterea problematicii economice majore a unității de aici — spirit de răspundere și exigență caracteristic autoconducerii muncitorești.
O asemănare, dar și mul

te deosebiri. Cele relatate mal sus s-au asemănat, pînă la un anumit punct — de parcă participant» la dezbatere s-ar fi vorbit — și în cadrul dezbaterilor din adunarea generală a oamenilor muncii de la întreprinderea de turism a Capitalei, distinsă pentru a treia oară consecutiv cu înaltul titlu de „Erou al Muncii Socialiste". Deși colectivul de muncă de aici a obținut și în primul semestru al acestui an rezultate de o înaltă eficiență economică — caracterizate prin depășirea prevederilor la toți indicatorii de plan, inclusiv cele referitoare la încasările valutare — darea de seamă a consiliului oamenilor muncii, prezentată de tovarășul Gh. Popa, directorul întreprinderii de turism, hoteluri și restaurante București, a examinat cu responsabilitate și exigență atît rezultatele pozitive, cît și — ba chiar am spune că au ocupat o pondere mai mare — neimplinirile. Atunci în ce constă deosebirea, prin comparație, față de cele relatate de la prima adunare ? In spiritul de combativitate diferit pe care l-au manifestat participanții la dezbatere. Deși în darea de seamă au fost înfățișate pe larg unele neajunsuri din activitatea consiliului oamenilor muncii — vizînd, între altele, chiar insuficienta preocupare pentru generalizarea experienței pozitive, pentru ridicarea calității serviciilor la nivelul unor unități etalon, reprezentativă pentru turismul românesc — participanții la dezbatere, aproape fără excepție, au prezentat în adunare mal mult „rapoarte de activitate" ale sectoarelor pe care le reprezintă și aproape deloc critici și autocritici în legătură cu problemele care nu și-au găsit soluții optime de rezolvare.— Acest spirit caracterizează toate adunările generale ? — îl întrebăm pe tovarășul Constantin Chiuia, secretarul comitetului de partid, președintele consiliului oamenilor muncii.— Nici vorbă ! — ne spune. Situația de astăzi are poate explicația momentului festiv care a precedat adunarea. In orice caz, indiferent de cauze, ea constituie pentru noi un moment de reflecție în ce privește promovarea spiritului critic și autocritic în toate adunările generale. Ca unitate fruntașă a turismului românesc sîntem în stare — o vom dovedi — să învățăm și din propriile noastre lipsuri.
Critica e bună, necesară, 

dar să fie urmată de 
autocritică prin fapte. Sec‘ ția racorduri speciale a întreprinderii de utilaj petrolier din Tirgo- viște întîmpină la ora actuală o seamă de dificultăți în realizarea producției fizice. Aprovizionarea neritmică cu oțel, un anumit deficit de capacitate în sectorul de prelucrare la cald a semifabricatelor sînt cauzele principale ale restanțelor înregistrate pe primul semestru. In aduna

rea generală a oamenilor muncii au fost accentuate pe larg și altele de ordin subiectiv. Darea de seamă și cei care au luat cuvîntul nu au ocolit nimic din toate acestea, punînd accentul cuvenit pe fiecare dintre ele și indicînd unde își au originea. S-a operat o disociere clară a răspunderilor pentru producția nerealizată: pe de o parte, cele ale conducerii întreprinderii, care nu a asigurat întreaga bază materială, pe de altă parte, cele ale colectivului secției, ale conducerii acesteia, maiștrilor și inginerilor, care, potrivit concluziei formulate în darea de seamă, „nu s-au implicat în soluționarea unor probleme privind creșterea productivității muncii și a nivelului calitativ al produselor".Prin urmare, adunării generale nu i-a lipsit nici pe departe spiritul critic. întrebarea este : către cine anume se îndreaptă critica, cine trebuie tras la răspundere și pentru ce, cine este chemat să-și corecteze conduita profesională? — iată întrebări care-și așteptau răspunsul, astfel încît critica să-și atingă cu adevărat scopurile. Iar ocaziile pentru a se apela la un asemenea mod de abordare a problemelor au fost destule. Bunăoară, maistrul Dumitru Nistor și reglorul Gheorghe Nițu au insistat asupra faptului că atunci cînd a fost concepută și realizată dezvoltarea secției nu s-au avut în vedere asigurarea continuității fluxului tehnologic, reducerea distanțelor dintre ateliere, pentru ca cheltuielile de energie și forță de muncă destinate transportului semifabricatelor și pieselor finite să fie cît mai mici. Bine zis, dar cui aparține această neglijență ? Cei doi i-au avut in vedere, probabil, pe proiectant, pe cei de la biroul de investiții al întreprinderii sau chiar conducerea întreprinderii. Nici unul din acești factori n-au fost numiți. Dar cine cunoștea mai bine cerințele fluxului tehnologic decît, să zicem, șeful secției ? Ce demersuri a făcut specialistul respectiv cînd a văzut că amplasarea noilor hale este nepotrivită ? Iar mai tîrziu, în fața faptului împlinit, ce soluții a prezentat pentru a „lega" cele trei fragmente ale fluxului ? Poate vina nu aparține numai șefului secției, sau îi aparține numai intr-o anumită măsură. In orice caz, la asemenea întrebări trebuia să se pună și să se primească răspunsuri în adunarea generală.In ce privește spiritul autocritic, acesta s-a manifestat cam în același fel : trimiterile s-au făcut, cu predilecție, la întregul colectiv, în genul „noi ne facem vinovați pentru că...“. De ce a fost preferată această autocritică Indirectă, subînțeleasă ?„De regulă, oamenii din secția noastră nu ezită să critice anumite stări de lucruri, atunci cînd aceasta se impune — ne-a spus maistrul Albu Lemnaru, secretarul comitetului de partid al secției. Iar uneori își fac și autocritica. E drept că nu sint prea frecvente cazurile cînd observația critică sau autocritică are adresă directă, cînd se exprimă fără menajamente, ceea ce, evident, o face mai puțin eficientă din punct de vedere educativ și mobilizator. Uităm, din păcate, că grija de a nu ne supăra tovarășul de muncă sau șeful poate să contribuie la perpetuarea unor lipsuri și să ne situeze în rîn- dul celor vinovați de existența lor. Constatarea pe care am desprins-o și din această adunare ne conduce la concluzia că în munca polltico-educa- tivă pe care o desfășurăm trebuie să clarificăm mai bine care sînt rolul și însemnătatea criticii și autocriticii in munca noastră, de ce acest spirit nu trebuie să ne părăsească în nici o împrejurare. In legătură cu adunările generale ale oamenilor muncii, opinia mea este că trebuie mai bine pregătite. Să informăm oamenii din timp cu toate problemele întreprinderii și secției și — de ce nu — să-i învățăm să le abordeze pentru a determina rezolvarea lor".Toate acestea sînt condiții elementare ale unor dezbateri fructuoase, într-un spirit critic și autocritic exigent, cu răspundere pentru perfecționarea întregii activități.
Constantin PR1ESCU 
Gheorqhe SUSA 
Gheorqhe MANEA

52 cuptoare adînci de Ia slebing. De 17 ani de cînd au fost montate a- ceste preîncălzitoare nu au funcționat la parametrii proiectați, randamentul energetic fiind mult inferior celui scontat. Acum se pare că a fost găsită o soluție : utilizarea prein- călzitorului mixt pentru preîncălzi- rea aerului și combustibilului. Demn de remarcat este că patru asemenea preîncălzitoare au fost deja montate.
Eforturi susținute 

pentru finalizarea lucrărilor 
de investițiiCare este stadiul lucrărilor la cele șase cazane recuperatoare a căldu

„CONTUL- RESURSELOR ENERGETICE REFOLOSIBILE 
intocmit pe baza anchetelor „Scinteii”— in tone combustibil convențional —Totalul resurselor Echivalente cu consumul Totalul resurselorenergetice de energie energeticerefolosibile al unității recuperatedepistate pe timp de1982 1986 1982 1986 1982 1986

Pe cînd la nivelul maxim 
al posibilităților?

ANCHETA „SCÎNTEIT LA COMBINATUL SIDERURGIC GALAȚI

1. C. M. Tulcea 75 000 109 300 75 zile 69 zile 16 000
2.1. A. Tulcea
3. C. M. Cimpia

86 000 86 000 130 zile 96 zile 11 510 16 600

Turzii
4. C. Ch.

45 557 36132 54 zile 37 zile 12 796 24 891

Tîrnăveni
5. C. S. Hune-

68 623 71 400 80 zile 59 zile 40 800 49 000

doara
6. C.I.Ch. Turnu

1 824 840 1 715 348 290 zile 270 zile 933 208 1 010100

Măgurele
7. C. Ch. Rm.

78 900 122 468 30 zile 27 zile 37 900 92 279

Vîlcea
8. C. P. S. Go-

88 848 108 595 67 zile 75 zile 63 167 78 595

vora 59 894 87 173 54 zile 70 zile 24 159 25 645
9. C. S. Galați 3 297 200 4 261 300 258 zile 295 zile 2 052 000 3 025 000

De ce unele instalații 
recuperatoare 

' nu funcționează 
la parametrii proiectați ?Este întrebarea pe care am adresat-o tovarășului Petru Costăchel, inginer-șef al Uzinei de producere și distribuire a energiei in combinat.— Cauzele țin și de noi, dar și de alții. La inventarierea resurselor energetice refolosibile participă diferite comisii, se întocmesc programe, dosare cu măsuri precise. Proiectant» cercetători, constructori de utilaje energetice, numeroși specialiști vin cu soluții și propuneri. După aceea însă, cînd trebuie să trecem la treabă încep să apară

fectuos ; gazele arse au de străbătut un traseu sinuos, fapt ce duce la scăderea temperaturii lor. Un alt inconvenient constă în faptul că ceste cazane termice de la laminorul de benzi la cald au fost așezate deasupra cuptoarelor, existînd riscul ca spargerea unor țevi de la cazan să determine scurgeri de apă care pot determina avarierea instalațiilor sau a cuptoarelor.Din cite am aflat, în prezent, specialiștii din combinat, împreună cu proiectanții IPROLAM București, urmează să aducă multe modernizări la aceste recuperatoare. Important este ca soluțiile să se cristalizeze într-un timp cît mai scurt, astfel încît echipamentele de recuperare să funcționeze la parametri superiori. O altă problemă care trebuie urgent soluționată este problema preîncălzitoarelor de aer de la cele

rii gazelor de ardere de la cuptoarele cu propulsie ale laminorului de semifabricate ? Pe scurt, inginerul Costăchel ne spune : cazanele 1, 2, 3 și 4 sînt în funcțiune, iar în ce privește cazanele 5 și 6 montajul este finalizat, urmînd a fi puse în funcțiune o dată cu terminarea lucrărilor la cuptorul cu propulsie nr. 3.Nu putem încheia aceste rînduri fără a ne referi și la o altă importantă resursă energetică refolosibilă irosită in combinatul gălățean; în timpul verii o mare cantitate de abur se pierde în atmosferă. Pentru evitarea acestei risipe s-a prevăzut montarea a trei turboagrega- te care vor utiliza resursele energetice (abur) de potențial scăzut și care vor forma o centrală de pro-

ducere a energiei electrice cu o capacitate de 18 MW. Care este stadiul lucrărilor ?Pînă în prezent s-a executat structura de rezistență a clădirii turboagregatelor, s-a făcut pilotajul la turnul de răcire șl s-au efectuat fundațiile pentru estacada de conducte. Acum două probleme trebuie neîntîrziat rezolvate. In primul rînd.

IPROLAM și Institutul de studii și proiectări energetice din Capitală să urgenteze execuția proiectelor de montaj. Apoi, întreprinderile furnizoare de echipamente — C.U.G. Cluj-Napoca și întreprinderea de mașini grele București — să realizeze și să livreze grabnic toate echipamentele în principal turbinele și generatoarele.
IN CONCLUZIE:Chiar în timpul documentării noastre la Combinatul siderurgic din Galați, cadre de conducere de la comitetul județean de partid au ana lizat modul In care sînt îndeplinită sarcinile privind recuperarea resurselor energetice refolosibile. Iată cîteva din acțiunile stabilite :

• Exploatarea la parametri superiori a tuturor instalațiilor de recuperare a resurselor energetice refolosibile• Efectuarea la termen și de bună calitate a lucrărilor de întreținere, reparații și modernizări planificate pentru instalațiile de recuperare• Să nu se admită sub nici un motiv introducerea în procesele de producție a unor echipamente noi fără instalații de recuperare• Proiectantii de echipamente să întocmească bilanțurile energetice pentru toate instalațiile și agregatele pe care le concep.
Gheorqhe IONITA 
Ștefan D1M1TR1U
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42 de ani de Ia istorica victorie a revoluției din august 1944

EROICA înfăptuire a poporului 
CONDUS DE PARTID

Partidul Comunist Român a organizat și înfăptuit insurecția națională armată, antifascistă și antiimperialistă, 
care a dus la răsturnarea dictaturii fasciste, la ieșirea țării din războiul împotriva Uniunii Sovietice, la trecerea României 
cu întregul său potențial militar și economic alături de coaliția antihitleristă. Aceasta a inaugurat o eră nouă în istoria 
milenară a patriei noastre, a deschis calea eliberării definitive a României de sub dominația imperialistă, a înfăptuirii 
năzuințelor poporului român de a fi liber și stăpîn pe bogățiile și pe munca sa, pe propriul său destin.

NICOLAE CEAUȘESCU

Glorioasa insurecție din August 1944 — momentul de început al revoluției române de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă — face parte dintre acele evenimente ale istoriei cărora trecerea vremii, departe de a le încețoșa contururile, le luminează mereu mai limpede dimensiunile grandioase, însemnătatea hotăritoare pentru destinul nostru național, relevîndu-le noi și profunde semnificații, noi și superioare înțelesuri. Evenimentele din August 1944 iși aveau rădăcini adinei în trecutul românesc, mai exact in marea sete de libertate și dreptate a poporului, în voința sa de a trăi liber în vatra sa străveche, de care era legat prin legături trainice, de neînfrînt. Insurecția românească din August 1944 încununa, astfel, o lungă și exemplară istorie a luptei poporului nostru pentru dreptul său de a fi și a rămîne el însuși, de a-și orîndui viața așa cum, dorește, potrivit cu aspirațiile și vrerile sale, devenind, totodată, temelie pentru viitorul său, pentru acest mîndru și demn timp al țării pe care il trăim acum, pentru anii care vor urma și în care se vor adăuga patrimoniului făurit de înaintași noi și mărețe împliniri socialiste.
Comuniștii, în primele rînduri 

ale luptei

Sarcina și răspunderea istorică 
a partidului comunist

Insurecția din August 1944 se așază , firesc in continuitatea luptei antifasciste a poporului român, ilustrind puternica stare de spirit antifascistă care-i stăpînea inima și cugetul. Intr-adevăr, intr-o Europă in care, rînd pe rînd, începînd încă din anul 1920 se instalau regimuri fasciste și totalitare, România a reprezentat un bastion hotărît al luptei antifasciste și antirăzboinice, in care fascismul nu a putut accede la cârma țării decît sprijinit pe baionete străine și în împrejurările in care statele fasciste ajunseseră arbitrii situației pe continent. Poporul ro- man, forțele sale cele mai lucide, in primul rjnd comuniștii, au înțeles — mai ales după instaurarea hîtlerismului la putere în Germania — marea primejdie pe care o reprezenta fascismul pentru libertatea și independența patriei, pentru unitatea național-statala, înfăptuiri pe care poporul nostru le dobîndise prin lupta și jertfa eroica a sute și sute de mii dintre fiii săi. Poporul român a înțeles că, așa cum avertizau documentele partidului comunist, „fascismul înseamnă război;-, că „existența neamului românesc ca națiune, existența României ca țară independentă sînt în joc", că pentru înlăturarea acestor primejdii este nevoie să se ridice la luptă întreg poporul. „Frontul popular antifascist, în care să-și dea mina tot ce e cinstit, tot ce e muncitor, tot ce e cultură in România, are un mare rol național. De închegarea rapidă și de lupta energică a acestui front al poporului va depinde nu numai salvarea libertăților lăuntrice ale poporului, ci și existența sa ca națiune — seria în decembrie 1935 „Scinteia-1 ilegală. Națiunea este in pericol. Poporul muncitor, apărindu-se pe sine de ghearele fascismului, trebuie să apere națiunea de pîeire, trebuie să apere țara de groaza războiului și de pierderea independenței--.
Un tinăr erou pe baricadele 

luptei revoluționareAtunci, în acei ani grei. în tumultul luptei revoluționare, sub flamurile partidului comunist, s-a afirmat cu putere un tinăr și brav erou comunist —- tovarășul Nicolae Ceaușescu. în focul luptei de clasă a dat nenumărate dovezi ale aleselor sale calități de revoluționar : dăruire și abnegație revoluționară. încredere ribabătută in justețea cauzei partidului, capacitate poli- tico-organizatorică, fermitate a convingerilor comuniste. însărcinat de partid sâ activeze in conducerea mișcării antifasciste, s-a avintat in luptă cu impresionantă energie, ilustrind o superioară înțelegere a însemnătății bătăliei împotriva fascismului, a căilor de acțiune pentru asigurarea izbinzii. Documentele vremii menționează : „mereu intre primii — Ceaușescu", „îl cunosc tinerii — e Ceaușescu", ilustrind adevăruri fundamentale ale exemplarei sale activități revoluționare, faptul că tovarășul Nicolae Ceaușescu a știut să stea mereu, in primele rînduri, înfruntind cu curaj orice greutăți, dirz și neînfricat, acolo unde i-a cerut .partidul, precum și înalta prețuire cu care, încă din tinerețea sa eroică, l-au Înconjurat tovarășii de luptă, toți cei cărora le erau aproape de inimă aspirațiile poporului. Prețuire care și-a aflat o grăitoare ilustrare în încredințarea unor munci de înaltă răspundere : in conducerea Comitetului Național Antifascist, în conducerea organizației revoluționare de tineret, în organizarea și desfășurarea unor rriari acțiuni revoluționare, înscrise cu litere nepieritoare în istoria luptei revoluționare. în îndeplinirea lor, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a situat mereu pe treptele cele mai inalte ale abnegației revoluționare, conferind acțiunii sale exemplară consecvență, dîrzenie și tărie revoluționară. Așa cum s-a dovedit în cursul procesului intentat la Brașov unui grup de tineri militanți comuniști și antifasciști, proces transformat prin contribuția determinantă a tovarășului Nicolae Ceaușescu într-o tribună de afirmare a ideilor și idealurilor ce conduceau lupta partidului nostru comunist, a chemărilor sale la acțiune antifascistă și antirevizionistă, la unirea forțelor sănătoase ale neamului într-un larg front popular antifascist. Așa cum s-a dovedit în anii grei de detenție, de la Doftana, de-a lungul cărora s-a manifestat cu aceeași fermitate și dirzenie, adeverind încă o dată faptul că pentru comuniști închisorile au însemnat înalte școli de partid, in care s-au format și călit cadre de nădejde ale partidului. Așa cum s-a dovedit în susținuta activitate politico-organizatorică desfășurată, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, cu alți militanți comuniști, pentru pregătirea marii demonstrații antifasciste și antirăzboinice de la 1 Mai 1939, moment de înalt

La scurtă vreme după ce în Germania nazismul acaparase puterea, țara noastră propunea o experiență politică pe care istoria avea să o valideze drept chezășie a succesului luptei antifasciste : făurirea și activitatea Comitetului Național Antifascist, organizație inițiată de Partidul Comunist Român, deschisă tuturor cetățenilor patriei, indiferent de Clasă socială sau apartenență politică : comitetul iși propunea să asigure unirea tuturor forțelor patriotice, democratice, progresiste ale țării intr-un amplu front de luptă antifascistă, să .siringă „în jurul acțiunii antifasciste pc toți acei care lucrează cu brațul sau cu mintea la orașe și la sate--, pentru a stăvili astfel în România „triumful unui curent care poartă in el germenul de distrugere a tot ce este izvor de muncă și gin- dire“, cum se arată în Apelul noii organizații. A foțt desfășurată o vastă activitate — editindu-se publicații, broșuri, manifeste, organizîndu-se adunări și mitinguri, întruniri și demonstrații — menită să dezvăluie adevărata față a fascismului, să pună în lumină marile primejdii pe care acesta le reprezenta la adresa democrației, păcii și libertății poporului, să arate unicul drum prin care fascismul putea fi zăgăzuit — drumul luptei unite a tuturor oamenilor muncii fără deosebire de naționalitate. Dosi existența Comitetului Național Antifascist nu a fost de lungă durată — circa un an și jumătate — în istoria interbelică a țârii noastre el înscrie o pagină luminoasă, pagina care vorbește peste vreme despre starea de spirit antifascistă a poporului nostru. despre capacitatea politico-organizato- rică a partidului nostru comunist, despre inițiativa și (forța sa de. creație istorică, aflate sub semnul slujirii devotate a marilor interese și năzuințe ale națiunii noastre.

relief al luptei revoluționare din țara noastră, în cursul căruia s-au ilustrat voința de acțiune, hotărîrea clasei muncitoare, a tuturor oamenilor muncii din țara noastră de a se împotrivi fascismului și războiului, de a apăra cu orice preț libertatea și independența României. Asemenea câlități, pe care toate aceste momente-jalon ale unei exemplare tinereți revoluționare le-au pus în lumină, aveau să-și afle o nouă strălucire in noul ev socialist al patriei, cind prin întreaga sa muncă s-a impus în conștiința țării ca uri strălucit conducător revoluționar, partidul, poporul încredințîn- du-i cu profundă încredere începînd eu anul 1965 cea mai înaltă funcție de conducere in partid și in stat.

Formațiune de luptă patriotică în acțiune în eroicul august 1944

întreaga desfășurare a luptei antifasciste din țara noastră în perioada interbelică a pus în relief marea însemnătate a unității de acțiune a clasei muncitoare, a tuturor forțelor progresiste. Pe temelia acțiunii unite a muncitorimii, a celorlalți oameni ai muncii, în România interbelică s-au desfășurat mari manifestații, democratice, antifasciste, antirăzboinice și anti- revizioniste, zeci și zeci de mii de oameni demonstrind pe străzile și în piețele orașelor, transformîndu-le într-un vast cirtip de luptă revoluționară sub lozincile „Jos fascismul !", „Muncitori și țărani, uni- ți-vă !“, „Vrem România liberă și independentă !“. Așa s-a întimplat în mai 1936, cînd pe parcursul unei singure săptămini (24—31 mai) au demonstrat în întreaga țară peste o jumătate de milion de oameni. Așa s-a întimplat în noiembrie același an, cînd întreaga țară a luat atitudine, prin ample mitinguri și demonstrații de protest împotriva lozincilor revizioniste lansate într-un discurs al dictatorului fascist de la Roma, Mussolini. Așa ș-a întimplat și la 1 Mai 1939, cînd Ia București și în 80 de alte centre ale țării, mii și mii de muncitori au arătat că, în România, în fața agresiunii hitleriste, avea să se ridice zăgazul de netrecut al unității și hotăririi de luptă a întregului popor. Așa s-a în- tîmplat în mai 1940, cînd pe străzile Clujului, ca și ale altor orașe, au demonstrat alte mii și mii de oameni, români, maghiari, germani și de alte naționalități, sub pancarte pe care erau scrise cuvinte ce exprimau, convingerea tuturor oamenilor muncii : „Pace și înțelegere, nu revizuire !“, „Apărînd hotarele României, apărăm pămîntul nostru !“. Așa s-a întimplat in vara și 'toamna neagră a anului 1940. cînd împotriva frîngerii trupului țării prin odiosul rapt imperialist; de Ia Viena s-au ridicat la luptă milioane ; și milioane de oameni. Sau cum scria un ziar al epocii : „Sentința de Ia Viena a dezlănțuit o furtună de împotrivire a unui neam care a avut o mie de ani dreptate, dar nu și-a put>i(-o dobindî, pînă nu a cucerit-o prin luptă--.De la această mare lecție a unității, de Ia acest comandament vital al istoriei a pornit partidul comunist în organizarea luptei poporului atunci cînd. prin instaurarea dictaturii milităro-fasciste, intrarea trupelor naziste î,n țară și aruncarea României în războiul antisovietic, o primejdie de moarte amenința însăși ființa noastră națională. Dovedind fierbinte patriotism, o mare răspundere față de prezentul și viitorul națiunii, partidul și-a asumat sarcina de a organiza puterile și energiile populare, de a le mobiliza la luptă, în numele adevărului că nici un popor nu trebuie să aștepte cu brațele încrucișate ca libertatea, neatîrnarea să-i fie dăruite
Zile istorice, zile pentru istorieînsemnătatea hotăritoare a unității de gind și simțire a poporului român s-a vădit in istoricele zile ale lui August 1944 ; atunci, ridieîndu-se la luptă pentru salvarea țării de la o catastrofă națională, poporul nostru a înscris în istorie exemplul înalt al unei națiuni demne, care în lupta sa dirză și curajoasă a acționat ca un singur om, ca o unică voință, fiecare dintre fiii țării considerindu-se un soldat ah măreței cauze a eliberării. Acesta a fost temeiul trainic al victoriei revoluției române, a dat ciștig de cauză eroicei ridicări la luptă a poporului român. Pretutindeni, pe întregul cuprins al țării, dușmanul a fost lovit, alungat sau capturat, întreg pămin- tul patriei devenind un uriaș front de luptă, în cele 8 zile ale insurecției, armata româ

din afară, ci că trebuie să lupte, să sîn- gereze chiar penfru triumful dreptelor sale idealuți. Retrospectiva istorică învederează riu numai exemplara consecvență cu care a acționat în acest sens partidul, ci și faptul că el a văzut de la început calea ducătoare la izbîndă. încă în circulara din 8 iulie 1941, apoi în plaiforma-program din 6 septembrie același an, partidul, atră- gind atenția că poporul român, în pofida voinței sale, fusese aruncat „intr-un război crîncen și de lungă durata care il amenință cu distrugerea și pieirea sigură", chema la luptă hotărîtă pentru ieșirea din războiul lui Hitler și intrarea în rindul coaliției antihitleriste, pentru restaurarea României libere și democratice. alungarea din țară a ocupanților horthyști, răsturnarea dictaturii militaro- fasciste, anularea dictatului de la Viena etc. „Sarcina de răspundere istorică a P.C.R. față de poporul român constă in organizarea luptei în România — se arată în circulara amintită — (...) pentru zdrobirea fascismului singeros german, pentru alungarea ocupanților germani din România, pentru doborirea bandei de trădători de la cîrma tării, iii frunte cu generalul Antonescu, pentru eliberarea țării de sub jugul singeros german, pentru victoria Uniunii Sovietice, pentru România liberă și independentă--.Propunind o asemenea platformă de luptă, partidul a subliniat că aceste obiective sînt primordiale, că ele sînt comandamentele vitale ale acelui timp, de la înfăptuirea cărora nu numai că riu trebuia să absenteze nici una dintre forțele politice progresiste, patriotice, democratice, antifasciste. ei acestea trebuiau să alcătuiască marele frânt al rezistenței antifasciste, al luptei pentru viitorul României libere și suverane. „P.C.R. — se arăta în platforma- program de la 6 septembrie 1911 — propune lupta comună a tuturor partidelor, grupărilor. personalităților politice și tuturor pa- trioților români, pentru realizarea Frontului Unic National al poporului român contra ocupanților hitleriști și a slugilor lor trădătoare de țară, pentru cucerirea cerințelor din platformă, care sînt cerințele cele mai arzătoare și comune ale poporului român--.Pe această temelie, in toți acei ani, partidul a acționat pentru realizarea unității de luptă a poporului, pentru a- coaliza pe o platformă comună pe toți cei cărora Ie era aproape de inimă soarta țării. Treptat, în jurul partidului, prin munca sâ. perseverentă, suplă, s-a făurit cea mai largă coaliție de forțe politice și sociale din istoria de pină atunci a poporului, care a dus la izolarea practică a regimului aritoriescian. che- zășuind triumful glorioasei insurecții din August 1944 ; de o importanță capitală s-a dovedit pe acest drum făurirea unității de acțiune a clasei noastre muncitoare, în cadrul Frontului Unic Muncitoresc.
nă, alături de care au luptat meAibrii formațiunilor patriotice de luptă, organizate de partid, alte mii și mii de oameni — muncitori, țărani, intelectuali, elevi si stu- denți, tineri și vîrstnici — a curățat de inamic un vast teritoriu insumind circa 150 001) de kilometri pățeați, ceea ce reprezenta aproximativ două treimi din suprafața de atunci, a țării. Au fosj, scoși din luptă peste 60 000 de soldați și ofițeri naziști, echivalentul a 6 divizii ale Wehrmachtului. Au fost distruse sau capturate sute Și sute de avioane, nave fluviale sau maritime, o uriașă cantitate de tehnică de luptă. Un greu preț de singe a fost plătit de eroicii luptători ai insurecției, jertfele lor cifrin- du-se la circa 8 500 de morți, răniți și dispăruți.

Marea demonstrație antifascistă și antirăzboinică de la 1 Mai 1939 (detaliu)Cu îndreptățire, eroica revoluție română din August 1944 a fost considerată Unul dintre evenimentele hotăritoare ale celui de-al doilea război mondial, care au grăbit cu cel puțin 200 de zile încheierea marii conflagrații. Insurecția românească a spulberat, mai înainte de toate, planurile strategice ale comandamentului nazist de a stabiliza frontul pe pămintul românesc, folosind in acest sens formele de relief ale țării — Carpații și Dunărea in primul rind — amenajările defensive realizate aici in decursul timpului. Datorită revoluției române a fost făcută inoperantă linia defensivă care lega Carpații de Dunăre, prin Focșani-Nămoloasa-Galați, socotită una dintre cele mai puternice din Europa. Prin „Poarta Focșanilor", păstrată deschisă de forțele insurecționale românești, armatele sovietice au străbătut într-un timp scurt Cîmpia Română» ajungînd la granițele Bulgariei, Iugoslaviei, Ungariei.în același timp, armata română a păstrat prin grele lupte, în sudul Transilvaniei și în Banat, un uriaș cap de pod de circa 50 000 de kilometri pătrați, astfel încit „ză- vorul" CarpațilOr Meridionali a fost, la rindul său, deschis pentru armatele sovietice care au ajuns în prima jumătate a lunii septembrie în centrul Transilvaniei și în Cîmpia de Vest, de unde se va declanșa bătălia finală pentru eliberarea întregului pămînt românesc. Evocînd însemnătatea acțiunii României, postul de radio Moscova sublinia, la 27 august 1944, că ieșirea României din Axă „are o importanță covirși- toare nu numai pentru această țară, ci pentru întreaga zonă balcanică, deoarece prin această lovitură se prăbușește tot sistemul de dominație german din sud-estul Europei. însemnătatea acestui fapt nu poate fi subestimată--. La rindul său. elogiind actul de energie, curaj și demnitate națională al poporului român, postul de radio New York aprecia, la 18 septembrie același an : „Dezastrul german din România a Secetluit soarta armatelor Reichului înalcani prin trecerea României de partea aliaților (...) drumul de sud-est care duce la Budapesta, Fraga și Viena este deschis (...). Este deci legitim ca poporul român să aibă in momentul de față un sentiment de satisfacție, căci România are o contribuție însemnată la grăbirea sfîrșitului. Este o contribuție de care poporul român poate să se felicite--. în contextul unor asemenea vibrante recunoașteri internaționale s-a relevat, totodată, valoarea de îndemn, de exemplu a revoluției românești. Astfel, ziarul „Le Parisien Libere-- scria în numărul său din 27 august 1944 : „în istorie, România va avea onoarea de a fi prima in Balcani care a dat semnalul pentru (...) a grăbi prăbușirea germană, a ridicat stindardul eliberării in această parte a Europei--.Revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă a marcat începutul participării României la războiul antihitlerist, prin numărul forțelor militare angajate în luptă, prin amplitudinea efortului său economic ea situindu-se pe locul al patrulea in rindul puterilor coaliției antihitleriste. Ca și în luptele din zilele lui August 1944, și în cele peste 8 luni care au urmat, în bătălia pentru eliberarea pămîntului sacru al patriei, iar apoi pentru eliberarea Ungariei, Cehoslovaciei și a unei părți din Austria — la care ne vom referi într-un viitor articol

Jos fascizmul!Desene publicate în reviste antifasciste din deceniul al patrulea
— poporul român s-a angajat cu întregul său potențial uman, militar și economic. Se dovedea astfel o dată mai mult puternica stare de spirit antifascistă ce stăpinea inima și conștiința întregului nostru popor, stare de spirit la plămădirea și forjarea căreia contribuiseră in chip hotărîtor munca și activitatea partidului nostru comunist.La 42 de ani de la declanșarea revoluției din August, evocînd cu firească mîndrie resorturile, temeiurile sale istorice, poporul nostru are satisfacția de a fi străbătut, pe făgașul inaugurat atunci, un drum lung, jalonat de mărețe înfăptuiri socialiste— cea mai strălucită confirmare pe care timpul o dă istoricei sale opțiuni din Augustul de foc al anului 1944.

Silviu ACHLM
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Am citit mai demult, sub condeiul unui publicist literar, o curioasă „traducere11 a maximei populare „cine are carte are parte11. Ar fi vorba aici, arăta autorul unei interpretări pe care nu o împărtășim, despre faptul că omul din popor, țăranul, interesat numai de utilitatea nemijlocită a lucrurilor, atribuie cărții o eficiență practică și imediată și că, într-o viziune cam mercantilă, efectul acestei investiții — citirea cărților — trebuie să fie material, și nu spiritual, căci, altfel, „la ce bun să citești, să înveți ?“ Ce experiență efectiv țărănească va fi stînd la baza acestei Viziuni pragmatice este greu de spus cînd știm, cel puțin de la N. Filimon încoace, că nu pe carte, ci pe alte mijloace se bizuie ascensiunea și ..eficienta" lui Dinu Păturică, iar despre „livrescul11, mult cititul Tănase Scatiu, ajuns atît de sus, ce să mai spunem?! Tot așa „pragmatic11 înțelegea rolul cărții și baba lui G. Călinescu : după o tinerețe petrecută între cărți, ea cere chiriașului său „să-și trăiască viața", că destul a stat cu nasul în ele. Plăcerea lecturii rămî- ne, în astfel de judecăți, neînțeleasă, improbabilă, lipsită de conținut.Creatorul basmului românesc, țăran fără îndoială, a simțit însă nevoia să-l vadă pe Făt-Frumos „cu cartea în mină" („Voinicul cel cu cartea în mînă născut" de P. Ispirescu) : ne place să credem că, aici cel puțin, frumusețea eroului nu este conferită de vitejia strașnică cu care se bate cu zmeii ori de curajul fără seamăn cu care străbate ținuturi blestemate. Emanație a unei profunde credințe în puterea de iluminare a cărții, această frumusețe ce se dispensează de orice adaosuri exterioare ne spune că omul care privește ca într-o apă limpede și a- dîncă în litera cărții își descoperă, oglindit acolo, propriul său chip spiritual. E mult, e puțin ? Satisfacția unei atari descoperiri pare să fie echivalentă cu sentimentul unei ' plinătăți sau întregiri a ființei umane. „Partea" pe care ne-o descoperă și ne-o dăruiește cartea va fi fiind însuși „întregul" ce tocmai ne lipsea : conștiința că în noi sălășluiește o - întreagă umanitate cu visurile, împlinirile și aspirațiile ei. Oameni „simpli", cititori- țărani aduc uneori mărturii tulburătoare tocmai în

acest sens, încredințîn- du-ne că cititul cărților este o investiție pe termen lung, nelimitat, ca orice îndeletnicire spirituală autentică, în orice mediu uman s-ar petrece.„Fără cărți n-aș fi !“ — mărturisește Pamfil Ciupe din Buciumi-Sălaj (răspuns notat de I. Petrean în ziarul ,,Năzuința“-Zalău). Fără cărți ar fi mai sărac. Dar el este „bogat" nu numai prin cele peste 9 200 de cărți pe care le are, ci și prin valoarea inestimabilă a unei pasiuni moștenite de la cei dinaintea sa : străbunicul, bunicul și tatăl său au fost mari iubitori de cărți (dovadă și cele 4 000 de volume rămase de

ratură a fost întotdeauna : capodoperele noastre sînt, multe dintre ele, de inspirație țărănească, direct sau indirect în ele luăm cunoștință de etica și filozofia omului legat de pămint, de vatra strămoșească din care nu l-au putut smulge nici un fel de năvăliri. Prietenia cu „tot ce mișcă-n țara asta, rîul, ramul11 are o îndelungată bază istorică și cîteva cărți nemuritoare fac să încapă viața în deplinătatea manifestărilor ei cosmice și pămînteștl în aria restrinsă a unui sat românesc (Ion, Răscoala, Desculț. Moromeții). Subiect.. aflat aproape mereu la mare preț în ochii scriitorilor (dar „subiect11 des-

nelor : chiar a romanelor lui Rebreanu ! Țăranul a- cesta din munții Maramureșului obosită noscut despre guri prieteni", cum le numise Victor Hugo, pe care el îl citise : „totdeauna pe scriitori i-am crezut oameni buni (...) care m-au făcut și pe mine bun". Ce \ citea țăranulșean ? îi citisePanait Istrati, breanu, Stere. Camil Petrescu,trescu, Gorki, Tolstoi, Zola, Hugo, Goethe „și alți multi pe care nu-i pot scrie“> „Le-am citit (cărțile) cu toată dragostea sufletului

îi scria cu mina de plug unui cu- critic bucureștean cărți, „cei mai și-
maramure- pe ..bunul Liviu Re- Sadoveanu, Cezar Pe-

Satul de azi
și drumurile cârtii

la ei — cărți vechi și rare), iar această autentică vocație a lecturii nepotul și fiul acelora o cultivă la propriii săi copii.O veche prejudecată ne îndemna odinioară să credem că, retras într-un invizibil clopot de sticlă, satul — din care au ieșit și basmul și proverbul invocate mai sus — nu este un bun receptor de literatură. Ce se citea la țară ? Broșuri cu o literatură naivă, cumpărate de pe tarabele bilciurilor anuale, „cărți de vise", povești mai mult sau mai puțin nemuritoare, unele despre Isprăvi ca ale „haiducului" Tunsu și, în genere, o anume maculatură cu subiecte senzaționale pe gustul unui cititor în realitate necunoscut. închis pentru „veșnicie" în pinza de aur a principalei sale virtuți creatoare — creație folclorică — satul a fost declarat uneori inapt de a citi literatură, romane, nuvele, poezii. Despre cei care au creat folclorul românesc s-a putut spune mai demult, în anumite condiții sociale, că „țăranii nu citesc și nici nu vor citi cărți literare11. Un mare scriitor, într-o vestită „laudă țăranului român", se vedea nevoit chiar să creadă1 că „țăranul, prin firea lucrurilor, nu poate fi consumator, ci doar subiect de literatură". Subiect de lite-

pre care niciodată cărțile bune, valoroase nu vor prisosi), țăranul este, însă, și un „consumator" și, adesea, chiar producător de literatură. N-a citit, e adevărat, dar numai atunci cînd nu știa să citească și să scrie. Atunci cînd „ocupat" pină peste cap toată viața cu necurmatele lupte de apărare a gliei, Ia care nu puțini și nu de puține ori au rîvnit, sau încovoiat de la cintatul cocoșilor pină după asfințit pe coarnele plugului nu-i mai ră- mînea timp nici să-și tindă trupul ostenit pe gusta prispă de pămint care era stăpîn doar scurtul său somn. Atunci cînd, din aceste _pricini și din altele multe, nu se mai putea bucura de „luminile" cărții pe care totuși o rîvnea. Neștiința de carte, plagă dureroasă a regimurilor trecute, condamnă fără drept de apel o gravă injustiție socială, dar ea nu denumește, cîtuși de puțin, fatalitatea unui minorat spiritual, blocajul sau „boicotul" cărții literare. Cam în aceeași vreme cînd Liviu Rebreanu deplîngea cu imensă amărăciune faptul că „țăranii nu citesc cărți literare", în fundul unui sat maramureșean de la granița țării se găsea un „suflet rîvnitor de lumină", care, de la coarnele plugului, trecea Ia lectura roma-

în- în- pe în

meu însetat", însă adesea, mărturisește, „trec pe lingă vitrine, citesc titluri de cărți și suspin. în primul rînd cărțile sint scumpe, iar în al doilea rînd sint sărac și aș dori să citesc și nu am ce să citesc". Declarații patetice din care, dincolo de cauzele materiale ale dificultății de a citi în satul de rită să reținem carte și credința toare în puterea înnobila — aspirație și convingere care contrazic portretul țăranului — subiect de literatură, dar lipsit de îndemnul lăuntric de a citi.Semnele acestui îndemn către carte, către literatură ne întîmpină azi peste tot : aproape nu este casă la tară unde cartea să nu aibă un loc al ei, x bibliotecile nu sint demult o raritate în satul românesc. Țăranii sînt consumatori de literatură, iar profețiile, sceptice ori întristate, sînt astfel contrazise. Mai mult, sînt producători de literatură : există zeci de cenacluri în mediul sătesc, cercuri de creație care, sti- mulînd talentele, acolo unde există, întrețin un climat de dragoste și respect pentru literatura bună și adevărată. Actualele „cărți de vise" citite la țară se numesc „Moromeții", „Setea". „Desculț", „Sufe-

ieri, me- setea de neșovăi- ei de a

rința urmașilor", „Vînătoa re regală", „Fețele tăcerii1 „Niște țărani". Cărți vii, profunde despre istoria satului românesc, despre nașterea neidilică a noilor lui realități. într-un astfel de sat, Meseșenii de Sus din județul Sălaj, stăm de vorbă cu trei țărani, oameni cu părul alb. care au apucat „casele cu două uși", au trecut prin două războaie, au fost martori la multe și scriu tocmai de a- ceea, „ca să nu se uite", intimplări trăite sau povestite, pe vremea cind erau copii, de alții, bătrîni, cum sint ei astăzi. Se înțelege că mobilul scrisului lor este simțul continuității istorice, nevoia adincă de a pune în „ordine" un trecut zbuciumat. Există și un indemn „pedagogic" al acestei îndeletniciri literare : au în vedere ceea ce tinerii nu trebuie să uite, prețul de muncă, luptă și singe al zilei de azi. morala satului tradițional, sat care, chiar dacă se schimbă, rămîn în vigoare omenia, respectul pentru muncă, prețuirea înaintașilor. Sînt țărani — „anul ăsta la noi a crescut porumbul ca pe Bărăgan" — dar sînt și ciobani : fiii unora dintre ei s-au mai și „boierit", ba chiar unul le-a scris că vine mai rar pe acasă fiindcă el nu și-a ales meseria de „cioban"...Acești țărani bătrîni au la activul lor nu numai războaiele, asupririle, chinurile îndurate, neodihna anilor în care au pus umărul în primele rînduri la împingerea satului pe noul său făgaș, dar și un număr de cărți citite, cînd s-a putut, unde s-a nimerit : unul își amintește că a citit prima poezie pe o foaie rămasă dintr-o carte, într-o toamnă friguroasă și umedă a copilăriei („era un soare strălucitor și cald în versurile acelea !“). Se numesc Dragoș Gavril, Șerban Alexandru, Turcaș Si- mion — membri clului poeților „Burebista" din Sălaj. Au venit tăm la școala cea nouă, într-o sală de clasă cu ferestre largi, cu fața către soarele a cărui lumină cădea crudă peste chipurile lor brăzdate de cute, ca arăturile adînci de primăvară pe suprafața pămintulul, de a cărui rodnicie se bucurau, acum spre toamnă, să ne vorbească cu mîndria stă- pinului ajuns acasă.
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Ansambluri de locuințe noi, moderne la Rîmnicu Vilcea. (în stînga - Casa științei și tehnicii pentru tineret)Foto : E. Dichiseanu

ai cena- populari județul să discu-

C. STANJESCU

VĂ INFORMĂM DESPRE vremea

Centrul de
de

Instltutul de meteorologie șl hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 13 august, ora 21 — 16 au
gust, ora 21. In țară : vremea va fi 
instabilă, îndeosebi in vestul, centrul și 
nordul teritoriului, unde cerul va fi

temporar norns șl se vor semnala pre
cipitații sub formă de ploaie cu carac
ter de averse, însoțite de descărcări 
electrice. In restul" teritoriului, aceste 
fenomene vor avea un caracter mai 
restrîns. Izolat, vor fi condiții pentru 
căderi de ■ -• - — -
slab pînă 
locale de 
zonele 'de 
va scădea ușor.

grindină. Vintul va sufla 
la moderat, cu intensificări 
scurtă durată, îndeosebi in 
munte. Temperatura aerului

Pe afișul cinematografelor din județul Botoșani apare deseori precizarea : „Manifestare organizată împreună cu..." și, de la caz la caz. alături de întreprinderea cinematografică a județului sînt prezente cenaclul din localitate al Uniunii scriitorilor, Centrala „România- film", comitetul județean pentru cultură și educație socialistă, Institutul de artă teatrală și cinematografică „I.L. Caragiale", biblioteca județeană, Teatrul de stat „Mihai Eminescu", organisme de conducere ale organizațiilor de masă, instituții de stat etc. Stabilirea partenerului — a unuia sau a mai multora — nu este un act întimplă- tor. Ci face parte dintr-un program de lungă durată, coordonat de forurile locale și intrat în tradiție prin continuă reluare. Colaborarea cu o instituție sau alta are în vedere tematica manifestării, necesarul de forțe pentru a o ilustra și, deopotrivă, categoria socio-profesională căreia îi este dedicat actul cultural-edu- cativ propus. Scopul șl rezultatele acestei conlucrări ?Cel mai recent ciclu de manifestări de genul ceilui notat — ce se desfășoară pe toată durata lunii august, în fiecare cinematograf din județ — poartă genericul „Vocația de libertate, independență și pace a poporului român". Evenimentul de referință al „ciclului" este comun cu cel al majorității activităților politico-ideologice, cultural- educative ce au loc în această perioadă pe cuprinsul țării : aniversarea marelui act istoric de la 23 August 1944. Noutatea constă în reunirea mai multor genuri de artă, ajungindu-se la manifestări sintetice în care cuvîntul, sunetul și imaginea sînt valorificate în cele mai diverse ipostaze. De exemplu : inaugurarea acestui ciclu la cinematograful „Unirea" din Botoșani s-a produs prin deschiderea unei expoziții de afișe și secvențe filmo- grafice, intitulată: „Opțiunea de pace a cinematografiei, românești ^contemporane". Cuvintele emoțio-

nan-te rostite la vernisaj au readus în atenție speranțele pe care și le pune omenirea in acest „1986, Anul Internațional al Păcii", prefațînd totodată proiecția filmului „Al patriei erou între eroi", și recitalul de versuri omagiale ce i-au urmat.Interferîndu-se și intercondițio- nîndu-se, imaginile oferite spectatorului pe toate aceste „canale" au devenit mult mai complexe, favo- rizînd posibilitatea unei viziuni ample, cuprinzătoare asupra evenimentului, a temelor abordate. Și astfel, dintr-o instituție ce se ocupă cu difuzarea filmului, cinema-
Noi valențe educative in 

activitatea cinematografică

tografului i s-au conferit noi valențe educaționale, sporindu-i forța de inriurire educativă. De altfel, din multitudinea manifestărilor ce au loc in cadrul acestui ciclu (la Botoșani, Dorohoi. Darabani și Să- veni, ori în comunele Flămînzi, Bu- cecea, Trușeș.ti, Bălușeni etc.), marea lor majoritate reunesc, pe lîn- gă proiecțiile cinematografice, alte două-trei genuri de artă, de la expoziții documentare sau artistice la recitaluri de versuri, montaje literar-muzicale, simpozioane cu tematică adecvată etc.Modalitățile și procedeele folosite pentru marcarea apropiatei aniversări a zilei de 23 August au fost și sînt utilizate pentru fiecare dintre marile evenimente din viața partidului și a poporului. Bunăoară, a 65-a aniversare a făuririi Partidului Comunist Român și împlinirea a 50 de ani de la procesul de la Brașov al militanților comuniști și antifasciști au fost marcate, pe întreaga perioadă a lunii mai, în toate cinematografele din județ, prin cicluri de filme purtînd genericul : „Timpul luptei și al speranței", „Cu toate armele împotriva fascismului", „Un om, o epocă, o țară" ș.a.,
X

un

Nu e o noutate că 
un combinat, aseme
nea celui de utilaj 
greu din Iași — o ade
vărată platformă in
dustrială — este dotat 
cu un centru de calcul. 
E rezultanta, de fapt, 
a înaltului grad de 
tehnicitate la care a 
ajuns, in genere, in
dustria românească. 
Noutatea insă constă 
in modul de organiza
re a acestui centru, in 
orientarea cu predilec
ție spre informatica 
industrială. Că infor
matica, aici, la Com
binatul de utilaj greu 
(C.U.G.), n-a apărut 
pe un teren viran se 
știe. Exista deja
oficiu de calcul care a 
creat premisele înfiin
țării, cu un an in urmă, 
a acestui centru de 
calcul, a cărui activita
te se desfășoară in 
trei ateliere — unul de 
proiectare-sisteme și 
două de exploatare 
tehnică de calcul.

O discuție cu mate
maticianul Liviu Cio- 
fu, șeful atelierului de 
proiectare și sisteme 
informatice, este lă
muritoare privind via
ța și activitatea aces
tui centru. Cum s-a 
demarat ? Cițiva te
merari ai combinatului 
și-au dat seama că in
formatică nu poate 
căpăta teren aici dacă 
utilizatorii, practic in
ginerii, economiștii, 
cadrele de conducere 
din combinat, nu-'s in- 
struiți în acest dome
niu. Motiv pentru care 
s-a trecut la realizarea 
acestui deziderat. In 
primul rînd, 40 de spe
cialiști din toate com
partimentele de con
cepție și serviciile 
funcționale,' cu aju
torul Academiei „Ște
fan ' Gheorghiu", au 
fost testați, pregătiți 
să lucreze ca informa- 
ticieni. In al doilea 
rînd, conducerea com
binatului a avut grijă 
să asigure fondurile

necesare, din investi
ția globală, pentru a- 
clilziționarea de teh
nică de calcul. Create 
deci baza tehnică și 
fondul uman necesare, 
s-a trecut la orienta
rea centrului, de cal
cul, cum spuneam ini
țial, cu precădere, 
spre informatică in
dustrială, pentru care 
s-a rezervat 70 la sută 
din capacitatea de pro
iectare. Probleme de 
pregătire tehnică a 
fabricației, de condu
cere a producției, de 
robotică sint elemen- 
tele-cheie ale centru
lui. In această idee se 
dau consumuri speci
fice de materiale, de 
manoperă și alte ele
mente ale dosarului de 
fabricație, precum și 
de lansare automată a 
materialelor , și a ma
noperei. O paranteză 
necesară, după spu
sele interlocutorului 
nostru, există aici o 
serie de realizări no
tabile in informatica 
de gestiune (calculul 
costurilor, 
stocurilor, 
indicatorilor 
mici, calculul retribu
ției, evidența persona
lului etc. etc).

Revenind la infor
matica industrială, re
cent a fost pusă in 
exploatare curentă a- 
plicația de calcul a ci
clului de fabricație a 
produselor, cit și apli
cația de generare au
tomată a tehnologiei 
pentru prelucrări me
canice, aplicații 
căror efecte sint 
motoarele : tehnologii 
și normare corectă și 
unitară, indicarea re
gimurilor optime de 
lucru a 
creșterea 
tății muncii în proiec
tare cu 30 la sută. Uti
lizarea pentru proiec
tarea tehnologică a 
personalului mai puțin 
calificat (tehnicieni), 
răminînd ca inginerii

gestiunea 
urmărirea 

econo-

ale 
Ur-

utilajelor, 
productivi-

să lucreze efectiv în 
treburi mai complexe, 
in proiectare construc
tivă.

Intr-o permanentă 
colaborare cu Univer
sitatea „Al. Ioan Cuza", 
cu institutele politeh
nice din Iași și Timi
șoara, specialiștii cen
trului de calcul al 
C.U.G.-ului au semnat 
lucrări de cercetare cu 
eficientă economică 
notabilă, cum ar fi 
„Simularea pe calcu
lator a suprafețelor 
paletelor turbinelor 
KOTR in vederea pre
lucrării lor pe mași- 
nile-unelte cu coman
dă numerică din com
binat". Lucrare a caj ret 
producție 
ducerea 
fabricație 
40 la sută 
rilor cu 2

Preocupați de 
blemele de robotizare, 
specialiștii centrului 
au trecut la adoptarea 
unui robot pentru re
cuperarea materiale
lor refolosibile. Folo
sirea acestuia in secția 
de sculărie va duce la 
o reducere a importu
rilor cu 0,5 milioane 
dolari (prin recupera
rea plăcuțelor dure de 
la sculele așchietoare). 
De altfel, e notabil 
faptul că s-a și trecut 
in combinat la identi
ficarea locurilor unde 
se pot amplasa roboți. 
Intr-o perspectivă 
foarte apropiată, com
binatul va putea trece 
în palmaresul reali
zărilor sale și vasta 
acțiune de robotizare 
datorată muncii de 
concepție și creație a 
celor 26 ingineri, 5 
economiști. 10 mate
maticieni și peste 50 
de operatori ai cen
trului de calcul. Ac
țiune pe care sperăm 
s-o prezentăm pină la 
tfirșitul acestui an.

transpunere 
a dus la re- 
ciclului 
a paletei cu și a rebutu- 
milioane lei. 

pro-

in

de

Marta CUIBUȘ

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Ioneștii — 19.
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75. rotonda Ateneului Român) : 
..GEORGE ENESCU". Spectacol de 
sunet și lumină. Ovidiu Căplescu — 
clarinet. La pian Iosif Ion Prunner — 
19,30.

• Teatrul Mic (14 70 81) : Mitică Po
pescu — 19 ; (la rotonda scriitorilor 
din Cișmigiu) : Spectacol de sunet si 
lumină „Ce-țl doresc eu țle, dulce 
Românie" — 21.
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tă
nase11 (sala Savoy, 15 56 78) : Pompiliu 
de Pompadour — 19,30 ; (grădina
Boema) : Eu vă fac să rtdeți... la 
Boema — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia Ro
mână" (13 13 00) : Pe un picior de plai 
— 18.

Administrația de stat Loto-PronosportDuminică, 17 august loc o nouă TRAGERESe efectuează 3 extrageri acîte 4 numere diferite din 75.Se cîștigă și cu numai 2 numere din cele 4 ale unei extrageri.
1986, are LOTO 2.

„Cum este organizată -Tribuna democrației» în municipiul Giurgiu, cu ce eficiență socială se soldează aceste întruniri cetățenești ?“ Punînd aceste întrebări președintelui consiliului municipal al F.D.U.S., am aflat „amănunte11 esențiale : „Este știut, a răspuns interlocutorul, că una dintre atribuțiile «Tribunei democrației» este aceea de a asigura permanent o bună informare a cetățenilor, cunoașterea de către aceștia a largii și uneori complicatei tematici sociale, a numeroaselor probleme locale de interes >obștesc, a politicii interne și externe a,partidului și statului nostru. în acest spirit cetățenii sînt chemați să participe la discuții vii, deschise, fără încorsetări, pe o problematică diversă, să pună problemele concrete din viața care-i preocupă. Am avut în vedere și un alt aspect, la prima vedere fără o prea mare importanță : mărimea orașului Giurgiu. Localitatea s-a dezvoltat foarte mult în ultimii ani, de aceea am delimitat, special pentru organizarea «Tribunelor», 11 cartiere ; aceste adunări cetățenești le ținem, fie concomitent în mai multe cartiere, fie pe rînd în cite un cartier, firește, pe o tematică legată de specificul local11.CÎND PROPUNERILE CETĂȚENILOR, ASCULTATE CU ATENȚIE, DEVIN FAPTA... Din cele relatate în continuare de președintele consiliului F.D.U.S. am reținut că întotdeauna contactul — simplu, omenesc, fără reticențe, fără idei preconcepute — existent între un mare număr de cetățeni ai orașului și reprezentanții forurilor de conducere altora deschis propunerile. Un exemplu : la una dintre „Tribunele" organizate' în cartierul 6 al orașului, participanții au fost informați despre ceea ce se va construi în anul 1986 și în actualul cincinal pe teritoriul cartierului lor : blocuri de locuințe, unități comerciale, o unitate sanitară, un cinematograf etc.

locală, oferă și unora și prilejul de a-și înfățișa preocupările, proiectele,

• Teatrul evelesc de stat (20 39 70) : 
Trubadur! și purim-spiler! — 18,30.

cinema
• Nemuritorii : VICTORIA (16 28 79) 
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20.
• Program de desene animate — 
9 ; 11 ; 13, Colierul de turcoaze — 15 ;
17 ; 19,15 : DOINA (16 35 38).

informeazâ :ciștiguri în „DACIA 1 300“ DE BANI.AUGUST 1986 tv
50.30

20.40Se atribuie AUTOTURISME și MARI SUMESiMBATĂ 16este ultima zi în care se mai pot juca numerele preferate.
Cetățenii au ascultat cu privit interesați pe hartă înfățișare a cartierului și propuneri de îmbunătățire a ei. S-a sugerat, de pildă, autorităților locale, reprezentate la „Tribună11, ca o dată cu modernizarea cartierului să înființeze și un magazin alimentar la „Centrala electrotehnică11, și altul pe „Platforma II a chimiei11, ambele cu atît mai necesare cu cit numărul muncitorilor a crescut simțitor. Au fost propuse, de

atentie, au viitoarea au făcut

asemenea. înfiln-

20,00 Telejurnal • în întîmpinarea ma
rii sărbători naționale.

20,20 Actualitatea în economie • Fapte 
de muncă în cinstea zilei de 23 
August.

șoseaua". Și au hotănt. pe loc, orga- niztndu-se pe circumscripții electorale, pe comitete de cetățeni cum să acționeze. Cînd au început lucrările, cîți oameni au participat ? Lucrările au început chiar de a doua zi, iar la ele a participat... tot orașul !Desigur, se pot spune multe lucruri frumoase despre modul cum sînt organizate Ia Giurgiu întrunirile in cadrul „Tribunei democrației11, despre eficiența lor in gospodărirea municipiului. îmbunătățirea servirii

il.OO

precedate său urmate de simpozioane pe una din temele : „Tinerețea revoluționară a tovarășului Nicolae Ceaușescu11, „Presa vremii despre procesul. de la Brașov11 ș.a., de prezentarea unor filme documentare („Înfruntînd furtuna11, „O viață închinată fericirii poporului11, „Ani eroici11 ș.a.) sau de concursuri gen „Cine știe cîștigă". Așa cum, pentru perioada lunilor septembrie- decembrie a.c. se fac de pe acum pregătirile necesâre (contractarea de filme artistice și documentare, stabilirea realizatorilor pentru montaje literar-muzicale, elaborarea unor recitaluri de versuri, de expuneri tematice etc.) pentru noi tipuri de acțiuni ce vor prezenta publicului semnificația și rolul luptelor purtate cu 2 500 de ani în urmă de geto- daci tate ale depentru liber- și indepen- urcârii Mircea cel în urmă. Și,pedență, ori cele tron a domnitorului Mare, cu 600 de ani nu numai atît. căci, pe lingă cele relatate, în fiecare din orașele și satele județului se consemnează săptămînal cite o altă acțiune de acest gen, inițiativele adoptate anterior („Luna culturii cinematografice", „Decade", „Săptămîni" șl „Zile" ale filmului pe diferite teme ■ și categorii de vîrstp) intrînd definitiv în viața spirituală a locurilor.Pentru realizarea unui record de spectatori la fiecare mie de locuitori din județ, Întreprinderea cinematografică a județului s-a situat, în anul 1985, pe primul loc între unitățile de profil ale țării, în timp ce media lunară a spectatorilor înregistrați în acest an este și mai ridicată. Acest fapt demonstrează că, asumîndu-și noi valențe educaționale — prin organizarea și desfășurarea unor manifestări complexe, așa cum se lntîmplă și în această perioadă premergătoare zilei de 23 August — cinematografele pot polariza o tot mai mare atenție din partea publicului.
Silvestri A1LENE1corespondentul „Scînteiî

Columna lui August. Ctntece și 
versuri patriotice, revoluționare. 
Tribuna TV. Emisiune de dezba
teri politlco-ideologice. • A fi re
voluționar.
Film în serial, „Străinul11. Ecrani
zare după romanul cu același 
titlu de Titus Popovici. Produc
ție a Studioului cinematografic 
„București11. Cu : Ștefan lordacbe,

modul in care au fost înfăptuite cite- va dintre propunerile și sugestiile gospodărești făcute de cetățeni la ultimele „Tribune11. „S-a propus, de pildă, înființarea unor centre pentru colectat materiale refolosibîle in cartierul Oinac I. Unul pe terenul viran de pe str. Chesonierilor. aLtul in cartierul Negru Vodă, pe terenul din spatele unui complex comercial....Str. Chesonierilor. Nu se vede nimic. Așa-zisul teren viran e de fapt o prelungire a unei grădini, iar cen-
„TRIBUNA DEMOCRAȚIEI"

A

înfăptuirea propunerilor cetățenești
o condiție esențială a eficientei dezbaterilor

_> -> J

țarea unui atelier de lăcătușărie, modificări de orare și de trasee ale unor mijloace de transport.O altă întrunire ținută în cadrul „Tribuilei democrației" a venit în întîmpinarea unor... întrebări care circulau cu intensitate printre cetățenii orașului. Se va introduce și in Giurgiu linie de troleibuz ? Cînd, unde ?Reprezentanții organelor locale au arătat cetățenilor că, într-adevăr, se vor introduce și în Giurgiu linii de troleibuz. Prima va fi dată în folosință pe șoseaua București—Giurgiu. Șoseaua respectivă însă la un moment dat se „gîtuie", îngustîndu-se mult, și de aceea trebuie lărgită pe o distanță de 1 500 metri. „Lucrători nu avem, investiția nu poate aștepta. Ce ne facem în acest caz ?“ — a întrebat reprezentantul primăriei. Răspunsul cetățenilor : „Păi, aceasta e o problemă care mai trebuie discutată ? Troleibuzele se pun în circulație pentru noi, deci noi vom alinia

populației, ridicarea și amplasarea pe baze mai convenabile a noilor edificii cu caracter social....ȘX CÎND SUGESTII GOSPODĂREȘTI SÎNT „PIERDUTE" PE DRUM... Din dorința de a cunoaște concret cite propuneri cetățenești au fost făcute în 1985 și în lunile scurse din acest an și cîte dintre ele au fost înfăptuite, cu ce eficiență, am rugat pe tovarășul prim-vicepreședinte al Comitetului executiv al consiliului popular municipal să ne arate o listă cu propunerile respective.Ne-a fost prezentată o listă lungă în care — surprinzător — erau amestecate propuneri' făcute de cetățeni în campania electorală, la întîlnirile obișnuite dintre deputați și cetățeni, la adunările anuale cetățenești și cele făcute la „Tribuna democrației". Nu se mai știe care sînt de la o adunare și care de la alta, nu se mai știa nici cine le făcuse !Verificăm, totuși, la fața locului,

trul de colectat, care ar trebui îngrădit, curățat de bolovani troaie, gospodărit cu grijă, cește prin... absență totală....Cartierul Negru Vodă. în complexului comercial se lăzi și sticle ale magazinelor din preajmă, un loc de parcat mașini, numai centru de Colectat materiale refolosibile nu se găsește !— La noi în Giurgiu, spunea, drept justificare secretarul consiliului F.D.U.S., centrele de colectat nu sint organizate pe locuri fixe. Centrele sint flotante (?!).Greu de înțeles logica lucrurilor 1 în alte orașe centrele de colectare sînt organizate chiar in curțile oamenilor, iar cele de pe terenurile virane (dacă mai există așa ceva) sînt, cum aminteam, îngrădite — nu se mută hîrtiile de pe străzile unui oraș întreg pe un teren viran descoperit, încît vîntul să le împrăștie din nou prin oraș.O interesantă propunere făcută de

și pie* strălu-spatele găsesc

Irina Petrescu, șerban Cantacu- 
. zino, George Calboreanu, Ștefan 
Ciubotărașu, Fory Etterle, Geor
ge Măruță, Gh. Dinioă, Corina 
Constantinescu, Costache Antoniu. 
Scenariul Tltus Popovici. Prima 
parte.

21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea programului.

un grup mai mare de cetățeni avea următoarea formulare : „cu sprijinul nemijlocit al localnicilor, vechea gradină publică să devină un parc al pionierilor, in care să nu aibă acces decit copiii șl adolescenții". Dar ce se poate vedea vara acolo ? Un „circ" sau o echipă de „circari" care prezintă spectacole de prost gust, grupuri, grupuri de gură-cască, de jucători cu zarurile și de inși cu sticla în buzunar trecuți de mult de virsta pantalonilor scurți... Se pare însă că nimeni dintre autoritățile orașului nu-i vede.O altă propunere acceptată de autorități : in Cartierul Tineretului să fie organizat un loc de joacă pentru copii. Și ce s-a ales din propunere ? Pe un teren viran au aruncate cîteva căruțe de nisip,„locul de joacă" a fost dat „în folosință". O treabă făcută de min- tuială.Desigur, cum s-a subliniat la începutul acestor însemnări, ca peste tot în țară, „Tribuna democrației" căpătat și la Giurgiu un relief tot mai accentuat în viața socială, ca for al inițiativei cetățenești, cadru de discuție directă, operativă a diferitelor probleme ce preocupă obștea, de mobilizare a cetățenilor la soluționarea lor.Dar sporirea eficienței sociale a „Tribunelor" nu se poate realiza atunci cînd consiliul F.D.U.S. acționează cu jumătăți de măsură, cind propuneri ale cetățenilor sint „realizate" doar pe hîrtie, cind se acționează birocratic. Cetățenii nu pot accepta ca, o dată aprobată, adoptată și hotărîtă, înfăptuirea unei lucrări propuse de ei, în folosul obștii, să se tergiverseze la nesfîrșit sau să nu se rezolve deloc. Ei participă cu însuflețire la înfăptuirea lucrărilor de interes general, dar adeseori le trebuie asistență tehnică, mijloace materiale, iar consiliul popular, F.D.U.S. și organele sale din subordine au datoria să-i sprijine, să-i îndrume, încît propunerile lor să fie înfăptuite efectiv și în bune condiții.

a

Gh. GRAURE

• Explozia : DACIA (50 35 94) — • ;
11,15 ; 13,30 ; 15,45 : 17,45 ; 19,45.
• întunecare : DRUMUL SĂRII
(31 28 13) — 15 ; 17,15 ; 19,30.
• Străzile au amintiri : TIMPURI 
NOI (15 61 10) — 9 ; 11 ; 13,15 ; 15,30 ; 
17,45 ; 20.
• Șapte băieți si o ștrengăriți : BU-
ZEȘTI (50 43 58) — 15 ; 17,15 ; 19,15,
LIRA (31 71 71) — 15 ; 17,15 ; 19,30.
• Cu mîinile curate : VIITORUL 
(10 67 40) — 15 ; 17,15 ț 19,30.
• Noi, cei din linia tntîi : POPULAR 
(35 15 17) — 15 ; 18,30.

• Aventuri la Marea Neagră : FE
RENTARI (80 49 85) — 15,30 ; 13,30,
FLACĂRA (20 33 40) — 15,30 ; 18,30.
• Conspirația : PROGRESUL (23 94 10)
— 15,30 ; 17,30 ; 19,30.
• Atac împotriva Iui Rommel :
STUDIO (59 53 15) — 9,30 ; 11,30 ;
13,30 ; 15,30 ; 17,30 ; 19,30.
• Mari regizori, mari actori : PA
TRIA (11 86 25) — 9 ; 12,30 ; 16 : 19,30.
• Băiatul cu ricșa: LUMINĂ (14 74 16)
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15.
• Dispariția statuetei de jad : FE
ROVIAR (50 51 40) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;

15,45 ; 18 ; 20, VOLGA (79 71 26) —
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20.
• Cu prețul vieții : GRIVIȚA :
(17 08 58) — 9 ; 11.15 ; 13,30 ; 15.43 ;
18 : 20, AURORA (35 04 66) — 9 ; 11,15 ; 
13,30 : 15,45 ; 18 ; 20.
• Pacea — victorie a rațiunii : CA
PITOL (16 29 17) — 9 : 11,15 : 13,30 ; 
15,45 : 18 ; 20,15.
• Infernul din zgirie-nori : LU
CEAFĂRUL (15 87 67) — 9 ; 12 ; 15,43 ; 
19.
• Fata fără zestre : COTROCENI 
(49 48 48) — 15 ; 18,30.

• Fiii „marii ursoaice*4 : PACEA 
(71 30 83) — 13 ; 17,15 ; 19,30.
• Vraciul : MUNCA (21 50 97) — 15 : 
18,30.
• Salamandra : BUCUREȘTI (13 61 34) 
— 9 ; 11,13 ; 13,30 ; 15,45 : 18 ; 20,13, 
FAVORTT (43 31 70) — 9 : 11.15 : 13,30 ; 
13,43: 18; 20. MELODIA (11 13 49) — 
9 ; 11,15 : 13.30 ; 15.45 ; 18 ; 20.
• Sînt timid, dar mă tratez : MIO
RIȚA (14 27 14) — 9 : 11,15 ; 13,30 ; 
15,45 : 18 : 20.
> Căpitanul Florian : COSMOS
(27 54 95) — 9 ; 12 ; 16 ; 19.
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste Româniaîn numele Comitetului „Central al Partidului Popular Revoluționar Mongol, al Prezidiului Marelui Hural Popular al Republicii Populare Mongole, al întregului popor mongol și al meu personal, vă exprim dumneavoastră și, prin dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și întregului popor român profunde mulțumiri pentru felicitările și urările adresate cu prilejul celei de-a 65-a aniversări a victoriei revoluției populare mongole.împărtășesc pe deplin convingerea dumneavoastră că relațiile de prietenie și colaborare dintre partidele și statele noastre se vor dezvolta continuu, în spiritul Tratatului de prietenie și colaborare dintre Republica Populară Mongolă și Republica Socialistă România, în interesul popoarelor mongol și român, al cauzei păcii și socialismului.Folosesc acest jyilej pentru a adresa tuturor comuniștilor, oamenilor muncii din România socialistă, urări de mari succese în înfăptuirea hotăriri- lor Congresului al XIII-lea al Partidului Comunist Român, în lupta pentru pace și securitatea generală a popoarelor.
JAMBÎN BATMUNH

Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Popular Revoluționar Mongol, 

Președintele Prezidiului Marelui Hural Popular 
al Republicii Populare Mongole

DISTINCȚII DECERNATE UNITĂȚILOR FRUNTAȘE

ÎN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ 

Adunarea de la întreprinderea 
de prelucrare a aluminiului din Slatina

în cinstea marii sărbători
de la 23 August

Manifestări politico-ideologice 
și cultural-educative

întreprinderii de prelucrare a aluminiului din Slatina — unitate distinsă cu înaltul titlu de „Erou al Muncii Socialiste" — i-au fost decernate, marți, in cadrul adunării generale a reprezentanților oamenilor muncii, „Steagul Roșu" și „Diploma de onoare" ale Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, pentru ocuparea locului I pe tară in întrecerea socialistă pe anul 1985 intre unitățile industriale de profil.într-o atmosferă de puternică angajare patriotică, participantii la adunare au adresat tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, o telegramă, în care se spune :întreprinderea noastră, creație a „Epocii Nicolae Ceaușescu", este rodul politicii de repartizare echilibrată a forțelor de producție in toate
De la Ministerul Educației și ÎnvățămîntuluiPentru ocuparea locurilor rămase libere după concursul de admitere in invătămîntul superior din iulie 1986, se va organiza un nou concurs în perioada 1—6 septembrie a.c. înscrierea candidatilor se va face în perioada 25—28 august 1986.Condițiile de înscriere și disciplinele de concurs sînt cele stabilite pentru concursul de admitere din iulie 1986 și care au fost publicate in revista învățămîntului superior „Forum" nr. 2 și 3 din acest an.Instituțiile de învătămînt superior la care se va susține concurs de admitere sînt următoarele :Institutul politehnic din București pentru profilurile : Mecanic, Electric, Energetic, Metalurgic, Chimie și Me- cano-chimic ; Institutul politehnic din Cluj-Napoca pentru profilul Construcții ; Institutul politehnic din Iași pentru profilurile : Mecanic, Metalurgic, Electric, Energetic, Chimie și Construcții : Institutul politehnic din Timișoara pentru profilurile : Mecanic și Construcții ; Institutul de Petrol și Gaze din Ploiești pentru profilurile : Petrol și Chimie; Institutul de Construcții din București pentru profilurile : Construcții și Mecanic ; Universitatea din București pentru profilul Matematică ; Universitatea din Brașov pentru profilurile : Mecanic. Metalurgic și Forestier ; Universitatea din Cluj-Napoca pentru profilurile : Fizică și Economic ; Universitatea din Craiova pentru profilurile : Mecanic, Electric și Economic ; Universitatea din Galați pentru profilurile : Mecanic, Metalurgic și Construcții ; Universitatea din Iași pentru profilurile : Matematică, Fizică și Economic ; In

INFORMAȚIIBOX. Astăzi, începe la Brăila balcaniada de box pentru juniori. Din formația noastră fac parte tineri pugiliști cu frumoase perspective, cum sint bucureștenii Daniel Dumitrescu și Nicolae Aliuță, gemenii din Reșița Francisc și Laszlo Vas- tag, ieșeanul Sorin Timofte și alții. Lotul reprezentativ, al cărui principal obiectiv competițional sînt Campionatele europene de juniori (Danemarca — luna septembrie) este condus de antrenorii Relu Auraș (coordonator), Vasile Bala și Gheor- ghe Ene.ATLETISM. Proba feminină de 1 500 m din concursul de la Budapesta, contind pentru „Marele Premiu — I.A.A.F.", a fost cîștigată de Ivana Waiterova (Cehoslovacia) — 4’01”84/100, urmată de Doina Melinte (România) — 4’01”95/100, Nikolina Stereva (Bulgaria) — 4’03”98/100,Yvette Bietsch (R. D. Germană — 4'05”12/100, Margareta Keszeg (România) — 4’05”29/I00 și Regina Jacobs (S.U.A.) — 4’17”70/100. în cursa feminină de 800 m, Cristina Matei (România) s-a situat pe locul doi, cu timpul de l'59”45/100, fiind precedată de Gaby Bussmann (R. F. Germania) — 1’58**42/100. La săritura în inălțirrte masculin, pri- 

zonele tării, promovată consecvent de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu.Vă raportăm, cu acest minunat prilej, că ne vom face in continuare datoria patriotică, revoluționară de a înfăptui neabătut hotăririle Congresului al XIII-lea al Partidului Comunist Român, actionind pentru creșterea nivelului tehnic și calitativ al produselor, pentru ridicarea eficienței întregii noastre activități. Urmind strălucitul dumneavoastră exemplu de muncă și dăruire revoluționară, vă încredințăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că ne vom mobiliza exemplar pentru Îndeplinirea planului pe acest an și pe întregul cincinal, intimpinind cea de-a 42-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă de la 23 August cu rezultate deosebite in întreaga activitate. (Agerpres)
stitutul Agronomic din București pentru profilul Construcții ; Academia de Studii Economice din București pentru profilul Economic.Concursul de admitere se organizează numai pentru invătămîntul seral și fără frecvență.Forma de învățămînt, specializările și numărul de locuri pentru care se organizează concurs vor fi afișate la fiecare instituție de învătămînt superior în parte.

★.în perioada 29—31 august 1986 se va organiza un nou concurs de admitere in clasa a Xl-a de liceu (treapta a Il-a), cursuri de zi și serale, pentru locurile rămase neocupate la unele profiluri. înscrierea candidatilor se va face în perioada 20—28 august a.c.Probele scrise se vor susține în zilele de 29, 30 și 31 august, iar afișarea rezultatelor se va face în 3—4 septembrie 1986.De asemenea, în ziua de 7 septembrie a.c. se va organiza un nou concurs de admitere și la școala profesională, cursuri de zi și serale, pentru locurile rămase neocupate la unele profiluri. înscrierea candidatilor se va face in perioada 20 august — 6 septembrie 1986.Probele de concurs se vor susține în ziua de 7 septembrie, iar afișarea rezultatelor se va face în 8—9 septembrie a.c.Informații suplimentare se pot obține de la unitățile de învățămînt care organizează concursul de admitere în licee și școli profesionale, precum și de la inspectoratele școlare județene și al municipiului București.
SPORTIVEmul Ioc a fost ocupat de americanul Jim Howard — 2,33 m, urmat de Patrick Sjoeberg (Suedia), Krisztof Krawczyk (Polonia) și Sorin Matei (România) — toți trei cu 2,31 m. în proba de triplusalt, atletul ' bulgar Hristo Markov a stabilit un nou record european, cu performanța de 17,80 m. Vechiul record era de 17,78 m și aparținea sportivului sovietic Nikolai Musienko.ȘAH. • Cea de-a 6-a partidă a meciului pentru titlul mondial de șah, ce se desfășoară la Londra intre marii maeștri sovietici Gări Kasparov și Anatoli Karpov, s-a încheiat remiză. Scorul este în continuare egal ; 3—3. în partida a 7-a, programată astăzi, Karpov va avea piesele albe. • După șapte runde și disputarea partidelor întrerupte, in turneul internațional feminin de șah de la Băile Hercu- lane conduc Dana Nuțu (România) și Svetlana Matveeva (U.R.S.S.), cu cite 5,5 puncte, urmate de Lidia Semenova (U.R.S.S.) — 4,5 puncte. în partidele întrerupte, Dana Nuțu a invins-o pe Marlen Petrova (Bulgaria) și a remizat cu Gisela Fischdick (R. F. Germania). Marea maestră româncă Margareta Mureșan s-a retras din concurs, fiind bolnavă.

„Zilele cărții social-politice", dedicate aniversării a 42 de ani de la victoria revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, au programat noi manifestări literar-editoriale, organizate pe mari platforme industriale, în așezăminte de cultură din CAPITALĂ și din țară. La întreprinderea de mașini grele București a fost prezentat volumul „Desăvîrșirea unității statale a poporului român. Recunoașterea ei internațională — 1918, Documente interne și externe", iar la Biblioteca centrală de stat a avut loc o dezbatere cu cititorii pe marginea lucrării „Mihai Viteazul" in conștiința europeană", volumul IV.La Casa de cultură a sindicatelor din MIERCUREA CIUC s-a desfășurat „Ziua Editurii politice", consacrată dezbaterii temei ; „Opera secretarului general al partidului. tovarășul Nicolae Ceaușescu, contribuție de o excepțională însemnătate teoretică și practică pentru întreaga activitate a partidului și' statului nostru de ridicare la un nivel superior a măreței opere istorice de construcție socialistă în România". Reprezentanți ai Editurii Junimea s-au întîlnit cu oameni ai muncii de la Combinatul de fibre sintetice din IAȘI, prilej cu care a fost prezentată lucrarea „Spiritul creator și valorile naționale".(Agerpres)Sub semnul vibrantului omagiu adus măreței noastre sărbători de la 23 August, la așezămintele de cultură și cluburile muncitorești din Oradea. Orașul Dr. Petru Groza, Beiuș, Vașcău, Marghita, Voivozi, Nojorid, Bratca, Drăgă- nești și din alte localități ale județului bihor au avut loc. cu participarea a numeroși oameni ai muncii, simpozioane, mese rotunde, expuneri pe temele „Revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă din August 1944 — expresie a voinței poporului român" șf „P.C.R. — conducătorul luptei de eliberare socială și națională a poporului nostru". Au avut loc, de asemenea, seri cultural-educative pentru tineret, intîlniri cetățenești cu brigăzi științifice, cicluri de filme cu tematică patriotică, recitaluri de poezie sub genericul „Luminile lui August", La Muzeul Țării Crișuri- lor din Oradea se va vernisa in această săptămină expoziția ; „Pacea in arta plastică contemporană românească", iar Comitetul județean Bihor al U.T.C. organizează cea de-a 12-a ediție a expediției uteciste „Pe urmele ostașilor eliberatori". (loan Laza).în județul ARGEȘ, ziua de 23 August este marcată prin organizarea unor importante manifestări politico-educative și cultural- științifice care au loc in toate localitățile urbane și rurale. La Casa de cultură a sindicatelor din Pitești, un numeros public a luat parte la dezbaterea „Revoluția de eliberare națională și socială, antifascistă și antiimperialistă de la 23 August 1944 — cotitură radicală în dezvoltarea social-econo- mică a României", precum și la vernisarea expoziției „Mărturii și documente despre actul istoric de la 23 August 1944", aflată în incinta unității. De o mare audiență la public se bucură expunerea consacrată marii sărbători a poporului, ținută în așezămintele culturale, la unitățile economice și agricole de activiști de partid, lectori și propagandiști ai comitetului județean de partid, precum și proiecțiile cinematografice inspirate din istoria patriei și partidului, a muncii poporului nostru, condus de partid, pentru edificarea socialismului în România. De asemenea, la Curtea de Argeș au avut loc spectacole susținute de ansambluri folclorice din mai multe județe ale țării. (Gheorghe Cîrstea).în întîmpinarea marii sărbători naționale de la 23 August, in casele de cultură, căminele culturale, cluburile muncitorești, în taberele școlare și stațiunile balneoclimaterice din județul COVASNA se desfășoară, cu participarea a numeroși oameni ai muncii, dezbateri, colocvii, expuneri în care sint evocate luptele de secole ale poporului român . pentru apărarea ființei naționale, unitate, libertate și independentă. Sub gerjericul „Epoca Nicolae Ceaușescu — epoca marilor împliniri" au fost înfățișate realizările obținute de poporul nostru in anii construcției socialiste și îndeosebi in perioada de după Congresul al IX-lea al 

AUGUST

partidului. Manifestările politico- ideologice și cultural-educative, cu un profund mesaj revoluționar și patriotic, au fost urmate de seri de poezii, montaje și medalioane literar-artistice. (Constantin Timarul.în întreprinderi și instituții. în așezămintele culturale din județul SUCEAVA se desfășoară o bogată suită de manifestări politico-educative și cultural-artistice în cinstea marii noastre sărbători naționale de la 23 August. Astfel, la Uzina de preparare Tarhița și întreprinderea de prospecțiuni și explorări geologice „Suceava" din Cimpu- lung Moldovenesc a fost prezentată expunerea „Partidul Comunist Român — organizatorul și conducătorul acțiunilor patriotice, antifasciste și antirăzboinice, pentru apărarea integrității și independenței țării ; 42 de ani de 15 în- ; făptuirea actului istoric de la 23 August 1944", iar la Casa orășenească de cultură din Rădăuți s-a desfășurat simpozionul „Spiritul revoluționar de muncă și luptă — dimensiune fundamentală a patriotismului socialist, a făuritorilor de istorie nouă". Tot in această localitate, in unități economice și. instituții, a avut loc o șezătoare li- terar-artistică purtind genericul „Augustul libertății noastre". Acțiuni de educație patriotică și manifestări cultural-artistice s-au desfășurat și în orașele Suceava. Fălticeni, Gura Humorului, Vatra Dornei, precum și in numeroase localități, rurale ale județului. (Sava Bejinariu).La combinatele de utilaj greu și de fibre și fire sintetice, la întreprinderea metalurgică și altele din IAȘI, la întreprinderea de tricotaje și perdele din Pașcani, în instituții cultural-știin- țifice, la casele de cultură și căminele culturale au avut loc numeroase manifestări politico-educative, care au pus in evidență mărețele realizări obținute de poporul nostru in cei 42 de ani de la 23 August 1944 și, cu deosebire, în „Epoca Nicolae Ceaușescu", deschisă de Congresul al IX-lea al partidului. La casa de cultură a sindicatelor și la clubul C.F.R. din Iași s-au prezentat gale de filme documentare despre lupta maselor populare din țara noastră împotriva fascismului, iar la întreprinderea „Tehnoton" din Iași a fost deschisă o cuprinzătoare expoziție de carte socîal-politică. De asemenea, la intreprinderea de tricotaje „Moldova" din Iași a avut loc o masă rotundă pe tema „Contribuția României, a președintelui Nicolae Ceaușescu, la soluționarea marilor probleme internaționale, la statornicirea relațiilor de colaborare și prietenie cu toate popoarele lumii". (Manole Corcaci).Manifestările politico-ideologice și cultural-educative dedicate, in județul BOTOȘANI, gloriosului 23 August cunosc, cu fiecare zi, o amploare tot mal mare, cuprinzind toate categoriile socio-profesionale ale populației. La casa sindicatelor din municipiul de reședință al județului, în prezența unui numeros public, s-a deschis un salon de carte social-politică. Au avut loc. de asemenea, simpozioane sub genericul „Sintem urmașii unui popor eroic", vernisarea a două expoziții de artă, expunerile „P.C.R. — organizatorul și conducătorul revoluției de eliberare națională și socială, antifascistă și antiimperialistă din August 1944“ și „Ctitorii ale -Epocii Nicolae Ceaușescu» in județul Botoșani", expuneri prezentate pînă acum in peste 30 de localități și unități economico-sociale. (Silvestri Ailenei).Numeroase manifestări politico- ideologice și cultural-educative sînt organizate în județul DOLJ pentru omagierea măreței sărbători naționale a poporului român. Astfel, la clubul muncitoresc al întreprinderii de tractoare și mașini agricole și la Casa de cultură a sindicatelor din Craiova au avut loc simpozioane cu tema „Revoluția de eliberare socială șl națională, antifascistă și antiimperialistă de la 23 August 1944, inițiată și condusă de P.C.R.". La întreprinderea de utilaj greu și clubul regionalei C.F.R. Craiova, in întreprinderi, instituții, cartiere și cămine culturale se desfășoară, în perioada 10—24 august, un ciclu de manifestări sub genericul „Luminile lui August". La Casa de cultură a municipiului Craiova și la Teatrul de vară din Parcul poporului au loc spectacole literar- m uzi cale. (Nicolae Băbălău).

fycinicni.fajîte, semnificații

DIN LUMEA CONSTRUCTORILOR SOCIALISMULUI 
Prezent și viitor pe fluviul Tedong
Părăsim Phenianul, mașina an- gajindu-se pe panglica de asfalt care însoțește malul drept al fluviului Tedong, pină la vărsarea sa in Marea de Vest. Trecem pe lingă colina Mankyonde, încărcată de amintirea unor semnificative evenimente revoluționare, și, in scurt timp, intrăm pe impunătoarea platformă siderurgică a orașului Kangson.Pină in 1938, patroni străini construiseră pe aceste locuri o mică oțelărie, dintr-un calcul negustoresc : era mai ieftin să transforme aici în calupuri de metal minereul de fier și cărbunele și să transporte mai lesne bogățiile astfel sustrase țării. Oricum, în 1945, în fuga lor, patronii au lăsat oțelăria in ruine. „Pe atunci — ne relatează An Biong Mun, director adjunct al actualului combinat — nu exista nici un specialist coreean in acest domeniu, dar, la chemarea partidului, printr-o muncă eroică, oțelarii au reparat în numai două luni un cuptor și au elaborat prima șarjă de otel — metal atît de necesar reconstrucției țării".Războiul din anii ’50 a însemnat o nouă distrugere a oțelăriei, abia infiripate. Cu tenacitate s-â luat totul de la capăt și, după numai 40 de zile, la Kangson s-a produs din nou oțel. Moment care a însemnat' punctul de ordine al unei dezvoltări fără precedent a siderurgiei din această tară. Și tot de la An Biong Mun aflăm că moderna unitate industrială de acum este și un simbol al colaborării prietenești cu țara noastră, una din secțiile importante fiind construită cu utilaje și asistență tehnică românească. Așa cum ni s-a spus, o asemenea colaborare se va dezvolta și în viitor.La Combinatul de oțeluri din Kangson, din inițiativa șefului de brigadă Zin Ung Uăn, s-a aprins flacăra mișcării „Cenlima", o amplă inițiativă de întrecere socialistă, îmbrățișată ulterior de toate colectivele muncitorești ale țării. Vizităm secțiile combinatului dotat cu cuptoare electrice moderne, de înalt randament, un laminor bluming, mai multe laminoare de profile. Un puternic colectiv de 8 000 de oameni, din care 2 500 ingineri și tehnicieni, realizează o gamă sortimentală diversă de produse metalurgice, fabricate din cele 800 000 tone de oțel ce se elaborează aici anual.Dovezi grăitoare ale progresului multilateral al țării vizitatorul în- tîlnește la tot pasul. Bunăoară, la Expoziția realizărilor economiei naționale aflăm că industria, aproape inexistentă in trecut, participă astăzi cu trei pătrimi la formarea venitului național, antrenind la o muncă utilă, eficientă două treimi din populația activă a țării și pro- ducind echipamente și instalații dintre cele mai complexe pentru modernizarea in continuare a economiei. De altfel, este semnificativ faptul că această țară își asigură cu forțe proprii 98 la sută din necesitățile de mașini și utilaje.Stadiul actual de dezvoltare permite abordarea unor obiective și mai ambițioase, in cadrul unui cu

SARCINILE ECONOMICE - ÎNDEPLINITE EXEMPLAR!
(Urmare din pag. I)aceasta, deosebit de important este ca producția destinată exportului să fie adaptată în permanență și cu operativitate la cerințele pieței externe, urmărindu-se, totodată, creșterea ponderii produselor cu un înalt grad de prelucrare, sporirea continuă a aportului valutar al mărfurilor care se livrează la export.în fabricarea produselor destinate exportului, în structura sortimentală, la nivelul tehnico-calitativ și Ia termenele prevăzute in contractele încheiate cu partenerii externi, un roi hotăritor il au oamenii muncii, făuritorii direcți, nemijlociți ai acestor produse. Acesta constituie, de altfel, un domeniu esențial in care trebuie să se afirme puternic capacitatea creatoare și spiritul responsabilității muncitorești ale tuturor colectivelor de Întreprinderi. Iată de ce, în momentul de față, organizațiile de partid din unitățile industriale sînt chemate ca, prin toate formele muncii politico-educative, să sădească în conștiința oamenilor muncii — de la director, inginer, pînă la muncitor — răspunderea pentru ca toate contractele la export să fie realizate exemplar. în mod similar este nevoie să procedeze și organizațiile de partid din întreprinderile care colaborează la realizarea produselor pentru export, 

prinzător program de modernizare a economiei naționale, elaborat de Congresul al VI-lea al Partidului Muncii din Coreea. între altele, se preconizează o puternică dezvoltare a bazei energetice și de materii prime, ce se va concretiza in 120 milioane tope cărbune și 100 000 miliarde kWh energie electrică, in obținerea a 15 milioane tone oțel, a 20 milioane tone de ciment și a 7 milioane tone Îngrășăminte chimice. Agricultura urmează să realizeze 15 milioane tone de cereale —■ o producție remarcabilă, dacă ținem seama de faptul că suprafața cultivabilă a țării nu este mai mare de 1,5 milioane hectare.Firesc, asemenea bune rezultate pe planul vieții economice s-au reflectat nemijlocit asupra calității vieții cetățenilor : au sporit veniturile reale ale diferitelor categorii de oameni ai muncii, au fost date în folosință sute de mii de noi apartamente, a fost ridicată la un nivel
însemnări de călătorie 
din R. P. D. Coreeană

superior asistența medicală a populației. Și. potrivit sarcinilor stabilite de partid, acest proces va continua în ritm accelerat....Fluviul Tedong. depășind orașele Kangson și Daian, își îndreaptă viguros apele spre Marea de Vest, avind pe malul sting intinse suprafețe de sol fertil, iar pe malul drept orașul Nampo — „orașul tinereții", cum este supranumit. Și pe bună dreptate, deoarece atit orașul, cit și împrejurimile lui au fost construite și amenajate în ultimii ani.Evenimentul ce! mai de seamă și mai recent petrecut aici este finalizarea lucrărilor la impunătorul baraj de 8 kilometri, construit de-a latul golfului de vărsare a fluviului Tedong în mare — stavilă in calea fluxului și refluxului, creație monumentală a poporului coreean. A fost o construcție deosebit de dificilă, dacă ținem seama de faptul că adîncimea apei era de zeci de metri, iar barajul, realizat din argilă și beton, are o lățime la bază de 106 metri și la vîrf de 13 metri. Trei sasuri de ecluză permit. fiecare, trecerea unor nave de mare capacitate. Iar totul — proiecte, utilaje și construcția pro- priu-zisă — s-a realizat cu forțe proprii.Pentru prima dată apele dulci ale fluviului Tedong, care își are izvorul în depărtatul masiv Ran- grim, nu se mai amestecă cu apele sărate ale mării, formînd un mare lac ce va asigura irigarea unor importante suprafețe de teren, precum și apa necesară proceselor tehnologice din unitățile industriale, aflate în localitățile de pe cursul inferior al fluviului. Peisajul acestor locuri a cunoscut primeniri fundamentale.De altfel, Nampo însuși a devenit un important centru economic al țării, impunîndu-se astfel prin por

prin livrarea de materii prime, materiale, piese sau subansamble. Cu toată claritatea trebuie să se înțeleagă că oamenii muncii din aceste unități poartă aceeași răspundere pentru onorarea contractelor încheiate cu partenerii externi ca și cei din întreprinderile care fabrică produsele finite.Sarcini cu totul deosebite in îndeplinirea planului la export în acest an revin ministerelor, centralelor și întreprinderilor de comerț exterior. Mai presus de orice, ele au obligația de a intensifica prospectarea piețelor externe și negocierile cu partenerii de peste hotare pentru a asigura acoperirea integrală cu contracte a planului la export, de a acționa cu toată răspunderea pentru creșterea gradului de valorificare a mărfurilor destinate exportului. Totodată, ele au datoria de a acorda întreprinderilor un sprijin nemijlocit, la fața locului, in soluționarea operativă a problemelor de ordin tehnic, organizatoric și material care condiționează realizarea producției destinate exportului, de a deschide din vreme acreditivele, de a urmări asigurarea cu punctualitate a mijloacelor de transport pentru livrarea mărfurilor către partenerii de peste hotare.Exportul reprezintă o latură deosebit de importantă a activității economice și, tocmai de aceea, reali

tul maritim, prin numeroase uzine ale industriei grele și ușoare, unități metalurgice, în special pentru metale neferoase, șantiere navale, fabrica de sticlă, baze de pescuit și saline. Cu fiecare element nou din actuala sa componența, orașul s-a distanțat tot mai mult de imaginea pe care o avusese pînă in 1945. cmd era cunoscut mai ales prin baza militară imperialistă pe care o adăpostea, pentru ca in războiul din 1950—1953 să fie transformat în ruine. Imaginea lui de astăzi este .o grăitoare materializare a hotăririi partidului de a transforma Nampo intr-un oraș modern, cu toate atributele* civilizației socialiste. Această voință a prins viață prin munca neobosită a locuitorilor. Astăzi, străzile largi, încadrate de mari edificii publice și de locuit, parcurile și florile, uzinele și fabricile ii conferă valoare de adevărată „carte de vizită" a R.P.D. Coreene.Ne îndreptăm spre „orășelul sporturilor" — loc de odihnă activă preferat de locuitori. De la înălțimea unui gorgan, pe care-1 atingem după ce trecem prin strada Youriseun. ne apar dintr-o dată in față clădiri de 10, 25 și 30 de etaje, dispuse la poalele munților. Admirăm întreaga panoramă a „orășelului sportului", cu săli de gimnastică, terenuri de întrecere și antrenament. piscine, diferite instalații sportive in aer liber, intinse pe o suprafață de 80 000 mp. Un parc de peste 500 000 mp, vizitat in orice anotimp de locuitorii orașului, dotat cu toate cele necesare unui repaus plăcut — o bază de canotaj, o grădină de flori, locuri de pescuit și chiar o stațiune de tratamente balneare — completează imaginea acestui „oraș in oraș", situat pe țărmul mării.Și viitorul ? Ni-1 conturează gazda noastră, Kim Zăn Su, secretar adjunct al comitetului orășenesc de partid : „în cițiva ani. in oraș vor 
fi construite blocuri de locuit de 
mare înălțime, cu 40—50 și chiar 60 
de etaje, un teatru de artă, un circ, 
un mare magazin. Darea în func
țiune a barajului deschide noi 
perspective pentru dezvoltarea ge
nerală a orașului, a bazei sale pro
ductive. a portului, a rețelei de în
vățământ, a cercetării științifice".înainte de a încheia, Kim Zăn Su a ținut să sublinieze : „Ne min- 
drim că putem arăta prietenilor 
români succesele noastre și obiec
tivele pe care ni le propunem. Ora
șul nostru este înfrățit cu orașul 
Galați și aceasta ne înlesnește cu
noașterea realizărilor de seamă ale 
poporului român, care ne bucură, 
ca și realizările noastre. Această 
înfrățire dintre două orașe reflectă 
marea prietenie dintre popoarele 
noastre, legăturile și colaborarea 
noastră rodnică. Și sintem siguri 
că, sub impulsul înțelegerilor din
tre conducătorii partidelor și sta
telor noastre — tovarășul Kim Ir 
Sen și tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— această prietenie și colaborare 
rodnică dintre popoarele noastre se 
vor dezvolta tot mai mult".

Comeliu CARLAN

zarea sarcinilor de plan în acest domeniu trebuie să constituie o preocupare de prim ordin a comitetelor județene, municipale și orășenești de partid, a organizațiilor de partid din întreprinderi. Ele au datoria de a cere factorilor de conducere din ministere, centrale și întreprinderi să rezolve operativ și pînă la capăt problemele care privesc onorarea la termen și, pe cit posibil, în avans a contractelor încheiate cu partenerii externi, de a urmări și analiza direct, zi de zi, în fiecare secție și întreprindere și la fiecare comandă în parte, modul în care se execută și expediază loturile de produse destinate exportului, nead- mițînd nici un fel de justificări sau aminări.Comuniștii, oamenii muncii din toate întreprinderile și ramurile economiei naționale să-și facă un titlu de onoare din a intîmpina marea sărbătoare națională de la 23 August cu rezultate cit mai bune în realizarea planului la export ! Pretutindeni este nevoie să se dea dovadă de o înaltă răspundere muncitorească și conștiință profesională, de dăruire și competență pentru ca toate contractele 1a export cu termen de livrare în acest răstimp să fie onorate integral și ireproșabil din punct de vedere calitativ. Aceasta este in interesul major al economiei naționale, al întregului popor !
I

*

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
• TELEVIZOR PLAT. Specialiști japonezi au pus Ia punct un televizor cu ecran plat, fără tub catodic. Ecranul, cu dimensiunea de 192 X 144 mm, are o structură tip „sandviș" și conține, în principal, un strat de cristale lichide plasate intre un strat alcătuit din 307 200 celule cu siliciu și un alt strat de filtre color, evident in culorile de bază — roșu, verde și, respectiv, albastru — sub formă de linii cu. grosimea de 0,4 mm.în spatele ecranului este amplasată o lampă fluorescentă. Semnalul video modulează tensiunea aplicată celulelor și determină modificarea orientării cristalelor lichide și o variație corespunzătoare a luminii care le traversează. Celulele fiind dispuse în spatele filtrelor roșu, verde sau albastru, se obține o imagine tricromă de aceeași finețe ca la televizoarele color clasice. Acest tip de ecran se poate folosi șl la monitoarele terminalelor de calculator.

• CU AJUTORUL SOARELUI.In localitatea Kolarovgrad din Bulgaria a fost realizată, de curînd, o instalație experimentală care utilizează căldura solară pentru uscarea produselor agricole, în special cereale și tutun. Instalația, cu o putere minimă de 400 kW, ocupă o suprafață de 800 metri pătrați și are un debit de aer cald de 30 mii metri cubi pe oră. Costul acestui uscător solar feste de zece ori mai redus decit al instalațiilor folosite în mod curent. în județul Blagoevgrad urmează să se realizeze o a doua instalație solară, de același tip, pentru uscarea caolinului, argilă folosită la fabricarea porțelanului și a faianței.
• ELECTRICITATE DIN VALURI, în zona de coastă din vestul Norvegiei a fost prevăzută instalarea, pentru început, a două centrale electrice de mici dimensiuni care vor produce energie electrică prin acțiunea valurilor. Centralele vor fi 

construite pe mal și vor utiliza energia ■captată cu ajutorul unei coldane de apă. Impactul valurilor va determina o supra- presiune atmosferică intr-o coloană săpată în solul stîncos. Se are în vedere ca producția de energie a unei astfel de centrale să atingă un milion kWh pe an.
• ECOLOGIE. Mai multe specii de animale și plante specifice zonelor de deșert sînt ocrotite în noua rezervație ecologică de la Ustiurt (R.S.S. Kazahă). 30 dintre acestea au fost incluse în „Cărțile roșii" ale Uniunii pentru protecția naturii din U.R.S.S. O mare parte a Kazahstanului de vest este ocupată de un deșert pietros, cu milioane de ani în urmă fund al Mării Caspice. Pe întreaga suprafață cuprinsă între Marea Arai și peninsula Mangîșlak există un singur izvor deț apă dulce, grație căruia au putut supraviețui totuși 150 de gazele și 500 de mufloni, animale care reprezintă unele dintre cele mai vechi 

specii ale faunei de pe Terra. Scopul organizării rezervației este sporirea numărului și studierea particularităților biologice ale gazelei și muflonului din Ustiurt, dar și reaclimatizarea în Mangîșlak a ghepardului, cel mai iute animal de pe planetă, precum și a kulanului, un fel de asin sălbatic.
de postelaborare a oțelurilor, unui laser cu YAG-neodim, cu 10 nanosecunde, este dirijată și pe suprafața metalului lichid,

• ANALIZĂ ULTRARAPIDĂ CU
LASER. Cercetători din S.U.A. studiază tehnica de spectroscopie de emisie prin excitare cu laser, in vederea aplicării sale în analizaRadiația durate de focalizată creind, la impact, o plasmă cu temperatură foarte ridicată, în care elementele prezentate sint volatilizate și excitate. Spectrul de emisie este analizat de un spectrome- tru multicanal. Prin noua metodă, rezul- 

țațele ’analizei se obțin în mai puțin de un minut și se pot repeta la intervalele dorite, ceea ce reprezintă un considerabil avantaj, comparativ cu alte metode spec- trografice care necesită 5—10 minute. Este necesar ca radiația să fie focalizată pe o zonă reprezentativă a compoziției metalului (fără zgură, incluziuni și- corpuri străine). De aceea se cercetează posibilitatea introducerii fasciculului laser chiar în interiorul metalului topit. Se preconizează extinderea noii metode de analiză și la oțelurile în curs de elaborare în cuptoare și convertizoare. precum și la elaborarea aliajelor speciale, în condiții de vid, pentru care nu există, in prezent, mijloace eficiente de control analitic.
• GALVANIZARE AUTOMA

TĂ. Specialiști din Goteborg, Suedia, au realizat o instalație complet automatizată pentru efectuarea a diverse acoperiri galvanice. Realizată din mai multi moduli, in-

stalația este prevăzută cu cîteva rezervoa- J re separate, dar legate între ele de benzi ) transportoare, cit și cu o cameră de uscare, i Din momentul în care mașina a fost încăr- * cată cu plăcile de tratat, dispuse in casete, i ea incepe să funcționeze complet automat, , asigurînd. pe oră, acoperirea, bunăoară, cu Ț un strat de cupru de 18 microni a 135 de plăci i cu dimensiuni de 250 pe 350 cm. Pentru a-i ’ spori fiabilitatea, instalația a fost prevă- zută cu o sursă suplimentară de energie . sub formă de aer comprimat și cu baterii, 1 în caz de pană de curent. Dacă,tempera- l tura crește excesiv în timpul reacției exo- ; termice, plăcile sint ridicate automat din > baia de galvanizare. Reumplerea băilor se realizează tot automat, ceea ce-i scutește i pe operatori de contactul cu produsele chi- J mice nocive. De altfel, și recuperarea cupru- ț lui rezidual se poate efectua tot automat. I Concepută inițial pentru developarea filme- / lor fotografice, noua mașină poate fi uti- ț lizată acum pentru efectuarea unei largi i game de acoperiri galvanice. J
DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERIII.
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Sub conducerea președintelui Nicolae Ceausescu, 
Rumania a abtinut mari realizări economice si sociale, 
promovează o politică de pace si largă colaborare

Articole in presa de peste hotare consacrate bilanțului glorios al poporului 
nostru la marea lui sărbătoare națională

Prestigioase reviste de peste hotare prezintă 
acum, în preajma marii noastre sărbători 
naționale — 23 August, glorioasa aniversare a 
revoluției de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă - marile noastre

realizări, politica de pace și cooperare, a! cărei 
strălucit făuritor și promotor este secretarul 
general al Partidului Comunist Român, pre
ședintele României, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Se subliniază faptul că după Congresul al

IX-lea al P.C.R., sub conducerea directă, 
cutezătoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
s-a deschis calea dezvoltării fără precedent a 
unei Românii independente, sțăpină pe desti
nele sale.

MOSCOVA

Intllnire sovieto-vietnameză 
la nivel înaltMOSCOVA 12 (Agerpres). — La Moscova a avut loc, marți, o întîlni- re intre Mihail Gorbaciov, secretar general al C.C. al P.C.U.S., și Truong Chinh, secretar general al C.C. al P.C.V., președintele Consiliului de Stat al R.S. Vietnam. S-a procedat la un schimb de păreri asupra unor aspecte ale vieții internaționale actuale și au fost examinate stadiul, și perspectivele evoluției relațiilor so- vieto-vletnameze, informează agenția T.A.S.S. Uniunea Sovietică și R.S. Vietnam — precizează agenția citată — au reafirmat că sînt gata să-și normalizeze relațiile cu R.P. Chineză, fapt care ar avea o importanță deosebită pentru însănătoșirea situației din regiunea Asiei și Pacificului, pentru consolidarea păcii generale.
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ANUL INTERNAȚIONAL 
W AL PĂCII 1N LUME
• Acțiuni • Poziții • Manifestări

Pentru încetarea absurdei curse a «înarmărilorWASHINGTON. — Militanții în favoarea păcii din S.U.A. au început strîngerea de semnături „Apelul adoptat Coaliția trainicăpentru apărarea păcii. Sîntem con-
pe popoarelor pentru pace", In comun de organizațiile americană pentru pace și de Comitetul sovietic

*

vinși că acest document va fi semnat de milioane de americani, care doresc încetarea aberantei curse a / înarmărilor nucleare și se pronun- ț ță împotriva extinderii acesteia in ) spațiul cosmic — torul executiv„Pentru o pace durabilă", Howard Frazier.

Intr-un articol intitulat „Repere ale dezvoltării României, la 42 de ani după victoria asupra fascismului", publicația franceză „LA 
REVUE PARLEMENTAIRE” relevă că, „după cel de-al IX-lea Congres al P.C.R. (1965). mari transformări calitative au avut loc in organizarea economică și socială a României, care au făcut din această țară «eminamente agrară»— cu o industrie slabă — un stat industrial-agrar. S-a creat o industrie modernă, capabilă să realizeze echipamente, mașini, aparatură electronică la I nivelul celor mai bune produse ale pieței mondiale. Nu există, practic, sector important al industriei moderne In care România să nu poată realiza produse de o calitate și o tehnicitate dintre cele mai ridicate".Calea dezvoltării independente a României — scrie revista franceză— a fost deschisă de „victoria insurecției naționale române, antifasciste și ăntiimperialiste din august 1944", relevind că „in cursul celor 42 de ani care au trecut de atunci, profunde transformări s-au produs în societatea românească, care a traversat citeva etape istorice, între 1945 și 1965, România avea să desăvîrșească în linii generale procesul de reorganizare pe baze socialiste. Totodată, cu toată creșterea sa economică substanțială, România nu era o țară foarte dezvoltată".

gajați se ridica la 7,7 milioane, iar

Creionind marșul greu dar victorios al poporului nostru pe drumul făuririi unei vieți noi, socialiste, revista scrie: „în 1985, producția industrială a României era de peste 100 de ori mai mare decit cea din 1944. Dezvoltarea impetuoasă a potențialului tehnic și productiv a permis să se echipeze toate ramurile economiei cu mașini, instalații și utilaje de un nivel tehnologic ridicat, să se realizeze in fiecare ramură o structură modernă, favorizînd o adaptare rapidă la exigențele progresului tehnic. Metalurgia românească este în măsură să acopere nevoile economiei naționale in materie de laminate, țevi și produse trefilate într-o gamă foarte variată. Industria construcțiilor de mașini realizează un număr de produse complexe. printre care echipamente energetice (pentru centrale nucleare, de exemplu), utilaj minier cu un înalt grad de automatizare, nave fluviale și maritime cu capacități de pină la 150 000 tone, locomotive diesel- electrice și hidraulice, calculatoare electronice, avioane de diverse tipuri și capacități, echipament pentru automatizarea proceselor de producție, instalații de foraj — terestre și marine —, mașini-unelte grele cu comandă-program etc. Industria chimică a lansat in fabricație polimeri și copolimeri cu parametri ridicați, fire și fibre sintetice cu proprietăți similare cu cele ale fibrelor naturale, cauciuc sintetic, coloranți și pigmenți organici, medicamente, reactivi, alte produse.S-a creat un sistem unitar și coordonat de transport, reunind transporturile feroviare, rutiere, navale și aeriene și prin conducte, transporturile interne și internaționale. S-au creat, de asemenea, ■o puternică flotă maritimă și fluvială, precum și o flotă aeriană civilă modernă, a fost deschis navigației Canalul Dunăre — Marea Neagră, a fost dat in folosință metroul bucureștean etc.“.Referindu-se la agricultura românească, „La revue parlementaire" subliniază, citind statistici elocvente, că aceasta „a fost complet reorganizată pe bazele socialiste ale proprietății de stat și cooperatiste", producția a crescut de mai multe ori, România fiind „pe deplin capabilă să-și acopere nevoile de produse agroalimentare și răminindu-i și disponibilități pentru export". „Această ramură a fost și ea modernizată : rețelele de irigații acoperă aproximativ 30 la sută din suprafața arabilă a țării, iar pe milioane de hectare s-au efectuat lucrări de desecare, amenajare a solului și combatere a eroziunii. Agricultura este complet mecanizată, iar industria românească ii furnizează cantități șut ficiente de îngrășăminte și alte produse chimice".Toate realizările acestea — scrie revista franceză — „au permis României să obțină o mare creștere a venitului național (de 32 de ori), ca și a nivelului de trai. în 1985, retribuția medie netă era de peste opt ori mai ridicată decit in 1950. La un asemenea stadiu de dezvoltare — subliniază revista — România poate asigura tuturor cetățenilor săi o viață demnă. Se construiește mult și în toate zonele țării : locuințe, școli, spitale, edificii social-culturale diverse. Aproximativ 82 la sută dintre locuitorii țării (care are o populație de 33 milioane) trăiesc in locuințe noi.Structura și calitatea forței de muncă . ocupate s-au îmbunătățit neintrerupt ; numărul locurilor de muncă in industrie, construcții, transporturi a crescut considerabil, în 1985, numărul muncitorilor an
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numărul specialiștilor cu calificare superioară depășea 600 000.Azi. 85 la sută dintre familiile din România au aparate de radio, 70 la'sută — televizoare. 58 la sută — frigidere ; două familii din cinci au mașini de spălat, una din opt dispune de autoturism etc.“.„Statul român — se arată — a trebuit, fără indoială, să facă eforturi considerabile, îndeosebi in cursul ultimilor 20 de ani, cind o treime din venitul național a fost orientată spre dezvoltare. O mare importanță s-a acordat, pe de altă parte, științei : in România există azi circa 235 000 cadre care lucrează in institute de cercetare și care sint capabile să abordeze toate problemele actuale ale revoluției tehnico-științifice. O mare dezvoltare a cunoscut învățămin- tul de toate gradele. învățămîntul obligatoriu de 10 ani este generalizat, iar aproximativ 80 la sută dintre tinerii români urmează cursurile de liceu (12 ani). învă- țămintul superior asigură pregătirea cadrelor de specialitate pentru toate domeniile de activitate. Studenții străini — circa 20 000 — provin mai ales din țările in curs de dezvoltare".„La revue parlementaire" acordă o atenție deosebită faptului că „in ultimii 20 de ani s-a pus un accent deosebit pe eforturile de găsire a noi forme de organizare a societății, de promovare a «democrației muncitorești-revoluțio- nare», întemeiată pe participarea tuturor categoriilor populației la conducerea treburilor societății", în acest context se relevă : „Consiliile oamenilor muncii, create in toate unitățile economice și sociale, îndeplinesc rolul de organisme deliberative. în care muncitorii sint larg reprezentați. Adunările generale ale oamenilor muncii au fost instituționalizate ca organisme de decizie în activitatea generală a unităților. Pe plan național au fost create organisme cum sint Consiliul Național al Oamenilor Muncii, Consiliul Național al Agriculturii. Consiliul Culturii și Educației Socialiste și altele. La congresele acestor organisme, care se întrunesc la cinci ani, participă reprezentanții tuturor profesiilor și Categoriilor sociale. De pildă, la cel de-al III-lea Congres al lucrătorilor din agricultură, desfășurat în luna mai 1986. au participat 11 000 de reprezentanți ai satelor, în 1985 au avut loc Congresul științei și învățămintului, precum și Congresul al III-lea al organelor locale ale puterii de stat — consiliile populare — la fiecare parti- cipind mai multe mii de delegați.

Organizarea și funcționarea acestui sistem original de conducere democratică a societății românești contemporane — scrie revista franceză — se întemeiază pe ideea că generalizarea la scară națională a formelor socialiste de proprietate asupra mijloacelor de producție a conferit relațiilor de producție un conținut esențialmente nou și oamenii muncii au devenit, efectiv, în același timp, proprietari, producători și beneficiari ai rezultatelor muncii lor sociale. Ca atare, ei sint nu numai interesați în cel mai înalt grad de buna desfășurare a intregii activități sociale, ci și direct răspunzători de organizarea, conducerea și controlul acesteia".Sint prezentate și perspectivele dezvoltării noastre, revista franceză relevind, in acest sens : „Cel de-al 8-lea plan cincinal și direcțiile generale de dezvoltare în perspectivă. a României, adoptate recent de parlament, preconizează depășirea pină în anul 1990 a stadiului de țară în curs de dezvoltare și trecerea la etapa de țară socialistă mediu dezvoltată și înfăptuirea pină la sfirșitul secolului a Programului P.C.R. de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate.Actualul plan cincinal stabilește ca priorități fundamentale dezvoltarea rapidă.și constantă a forțelor de producție, a bazei tehnico-ma- teriale a economiei, dezvoltarea intensivă a industriei, agriculturii și altor ramuri, ca mijloc de angajare fermă a tării în noua revoluție teh- nico-științifică. în noua revoluție agrară și in organizarea activității generale corespunzător principiilor eficienței, autoconducerii muncitorești, autogestiunii economice și financiare. > Toate acestea vor duce la modernizarea activității economice și sociale în ansamblu și la ridicarea ei pe o nouă treaptă, la o nouă calitate a muncii și vieții, la creșterea nivelului de bunăstare și civilizație al poporului român, la consolidarea independentei și suveranității României.în perioada 1986—1990, venitul național va spori cu 60,4—65,4 la sută, producția industrială va crește într-un ritm mediu anual de 7.5—8,3 la sută, iar cea agricolă — 6.1—6.7 la sută. Aceste creșteri vor fi sprijinite prin investiții care vor asigura continuitatea politicii de dezvoltare armonioasă și echilibrată a tuturor regiunilor și localităților țării.Sint prevăzute — se arată — creșteri importante pentru comerțul exterior al României, cu accente pe creșterile prevăzute in domeniul exportului.Principalul mijloc de sporire a venitului populației va rămine, în

actualul cincinal, creșterea productivității Și eficientei muncii sociale. Se preconizează ca retribuția rfeală a personalului muncitor și venitul rile reale ale țăranilor să înregistreze o creștere de 6—8 la sută. Fondurile alocate de stat activității social-culturale, pensiilor de vîrstă, alocațiilor și altor scopuri vor atinge în 1990 peste 15 000 lei de familie. Revista citează cifre elocvente privind sporurile preconizate în domeniile desfacerii mărfurilor prin rețeaua comerțului socialist.„Acestea sint — scrie. în încheiere „La revue parlementaire" — citeva repere și obiective ale unui progres perseverent menit să propulseze România, prin eforturile conștiente ale poporului său, pe o nouă treaptă de dezvoltare, la orizontul deceniului viitor".Revista „GREECE’S WEEKLY”, In articolul intitulat „România și cooperarea cu țările în curs de dezvoltare", notează faptul că recenta reuniune ministerială a „Grupului celor 77", din Brazilia, care a avut ca temă „Un sistem global de preferințe comerciale între țările in curs de dezvoltare", a scos în evidență importanta deosebită pe care tara noastră o acordă acestui sistem și dorința României de a-și aduce o contribuție constructivă la succesul primei runde de negocieri referitoare la „mărfuri și preferințe vamale".Un sistem global de preferințe comerciale între țările în curs de dezvoltare este în concordanță cu linia politică a României, care militează pentru o mai largă cooperare economică intre aceste țări. El este considerat un factor major de ajutor mutual in cadrul eforturilor de dezvoltare.în promovarea acestei linii politice — scrie săptăminalul grec — România consideră dezvoltarea cooperării și schimburilor comerciale ca una dintre căilp de. realizare a progresului economic și industrial. Aceasta constituie, de asemenea, o cale de eliminare a puternicei dependente de țările occidentale industrializate și de dezvoltare treptată a rolului lor în diviziunea internațională a muncii, sub raport cantitativ și al eficientei.Arâtind că necesitatea realizării unei strinse cooperări a devenit tot mai acută datorită. în special, ultimelor evoluții, cind țările industrializate au adoptat o politică economică restrictivă fată de țările în curs de dezvoltare, politică ce se concretizează în aplicarea unor prețuri exagerate, crearea de bariere protecționiste și acordarea de credite in condiții dezavantajoase, „Greece’s Weekly" subliniază că schimbul de mărfuri Sud-Sud capătă o importanță deosebită.România, ca membră a C.A.E.R. — scrie săptăminalul — are, în prezent, relații economice cu peste 100_ țări în curs de dezvoltare, față de numai 30 în perioada anilor ’50—’60. Schimburile economic^ cu aceste țări reprezintă o pondere serioasă în volumul comerțului exterior al României. Cooperarea în producție, știință și tehnologie cu țările în curs de dezvoltare înregistrează o creștere tot mai însemnată, în prezent desfășurîndu-și activitatea mai mult de 100 de societăți mixte înființate de România cu aceste țări. Rezultatul acestei cooperări este realizarea unor mari unități industriale, punerea în exploatare a noi surse de energie și materii prime. îmbunătățiri funciare și sisteme de irigații, furnizarea de echipamente pentru producție și servicii.Un rol important în aceste acțiuni de cooperare, și in mod deosebit în schimburile comerciale, ÎI dețin acordurile. de barter, care, în general, dau o balanță de plăți echilibrată, stabilitate relațiilor economice și o mai puternică amploare acestora. Societăți comune, de producție și de marketing, înființate de România își au sediul în aceste țări.Cooperarea României cu țările în curs de dezvoltare se manifestă, de asemenea, și în cadrul „Grupului celor 77", in cadrul O.N.U. și al organismelor sale specializate, in scopul promovării intereselor comune și a! unirii eforturilor acestor state astfel incit cererile lor să fie pe deplin luate, in considerație în cadrul dialogului și in relațiile economice cu națiunile industrializate.Purtătoare a ideilor de strînsă solidaritate — se arată, în încheiere, în articol — România pune un * accent deosebit pe ideea realizării unei întîlniri la nivel înalt a țărilor in curs de dezvoltare care să stabilească măsuri noi, concrete și eficiente pentru o mai bună cooperare economică între acestea și a unei strategii comune in negocierile lor cu țările dezvoltate, pentru ca acestea să-și deschidăpiețele produselor din țările incurs de dezvoltare și să găsească o soluție globală pentru rezolvarea problemei datoriilor externe.De zece ani. România este membră cu drepturi depline a „Grupului celor 77", activitatea sa în cadrul acestui organism fiind orientată în direcția dezvoltării cooperării și solidarității cu celelalte țări in curs de dezvoltare.(Agerpres)

Incidente în sudul LibanuluiBEIRUȚ 12 (Agerpres). — In noaptea de lupi spre marți, In zona localităților Abbassieh și Maarakeh, la est de orașul Tyr, din sudul Libanului, s-âu produs incidente între membrii contingentului francez din cadrul Forței interimare a O.N.U.- din Liban (U.N.I.F.I.L.) și membri ai milițiilor organizației Amal — a anunțat purtătorul de cuvînt al U.N.I.F.I.L., Timur Goksel. El a adăugat că toate pozițiile U.N.I.F.I.L. din zonă deținute de militari francezi sint încercuite de milițiile Amal.în cursul , incidentelor — informează agențiile France Presse șl Reuter, citind surse ale U.N.I.F.I.L. — doi libanezi au fost uciși și nouă militari francezi au fost răniți.

a declarat direc- i al organizației 7
J
*

f

Nu, militarizării Cosmosului!"Acțiunea stringerii pe acest document se inițiativa Comitetului potriva participării programul „războiul mitet înființat, la centrul științific nipon de la Tsukuba.
— Peste 3 000 de oameni niponi au semnat o pe- care se cere guvernuluiTOKIO, de știință tiție prin să nu accepte participarea țării la programul american de cercetări militare în domeniul spațial Ini- țiativa de Apăr^e Strategică.
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; tuturor rachetelor nucle \ Europa pină in anul 2000 i tează agenția T.A.S.S.’ tanții organizațiilor sii.«.„ulc I cele două țări cer statelor occiden

de semnături desfășoară la de luptă im- Japoniei la stelelor", co-
„Tragedia de la Hiroshima și Nagasaki 

nu trebuie să se mai repete 1"PARIS. — Pentru țările în curs de dezvoltare, ca și pentru toate țările planetei, dezarmarea și securitatea constituie imperative ale prezentului, a declarat primul ministru al Republicii Zimbabwe, Robert Mugabe. Intr-un interviu acordat revistei „Afrique-Asie", el
a subliniat că, după Hiroshima și Nagasaki, a devenit clar că războiul nuclear nu trebuie să se mai repete. Acesta este unul din principalele aspecte ale activității mișcării de nealiniere, care își va ține cea de-a 8-a reuniune la nivel înalt la Harare, a spus premierul Zimbabwean.

In sprijinul retragerii rachetelor nucleare din EuropaBONN. — Intr-o declarație comună a organizațiilor sindicale din R. F. Germania și R. D. Germană, dată publicității la Bonn, se subliniază necesitatea retragerii nucleare din. . _ _____  .. 1 — rela-Reprezen- tanții organizațiilor sindicale din
Divergențe între S.U.A. și Noua Zeelandă privind 

politica nucleară
O nouă încercare a Washingtonului de a exercita presiuni 

asupra autorităților de la WellingtonWASHINGTON 12 '(Agerpres), — Statele Unite și-au suspendat relațiile cu Noua Zeelandă in domeniul apărării in cadrul A.N.Z.U.S., a declarat secretarul de stat George Shultz. După cum menționează agențiile Associated Press și United Press International, această decizie intervine după ce guvernul de la Wellington a anunțat — în februarie 1985 — că interzice accesul in porturile neozeelandeze tuturor navelor avind la bord încărcătură nucleară. Potrivit observatorilor de presă, hotărîrea S.U.A. reprezintă o nouă incercare a părții americane de a exercita presiuni asupra guvernului neozeelandez pentru a-1 determina să renunțe la politica sa antinucleară.'WELLINGTON 12 (Agerpres). —» Primul ministru al Noii Zeelande,

David Lange, a declarat că țara sa nu își va schimba politica antinucleară — informează agențiile United Press International și Associated Press. „Regretăm hotărîrea S.U.A. de a-și suspenda obligațiile de securitate față de Noua Zeelandă in cadrul A.N.Z.U.S. dar, in fapt, nimic nu s-a schimbat" — a spus el.Premierul neozeelandez a subliniat că guvernul său rămine ferm hotărit să acționeze conform dorinței exprimate de majoritatea covârșitoare a populației țării, care se pronunță împotriva prezenței armelor nucleare în Noua Zeelandă. El a adăugat că legislația referitoare la interzicerea accesului in porturile neozeelandeze al navelor avind la bord armament nuclear va fi prezentată spre aprobare parlamentului.
Critici la adresa practicilor colonialisteNAȚIUNILE UNITE 12 (Agerpres). — întrunit la sediul din New York al Națiunilor Unite, Comitetul de decolonizare al O.N.U. a adoptat o rezoluție in care sint condamnate politica S.U.A. de așa-zisă angajare constructivă față de R.S. A., precum și încercările administrației americane, ale regimului minoritar de la Pretoria și ale altor state de a condiționa acordarea independenței Namibiei de_ alte chestiuni ce nu au nici o legătură cu problemele acestui teritoriu.Comitetul a cerut ca teritoriile coloniale și neautonome să nu fie an

grenate în acțiuni agresive sau imixtiuni in treburile interne ale altor state. Documentul subliniază că aceste terțtorii și zonele lor adiacente nu trebuie să fie utilizate pentru experimentarea armelor nucleare, stocarea deșeurilor nucleare sau amplasarea de arme atomice sau de orice arme de distrugere în masă. Comitetul a reafirmat că bazele militare din teritoriile coloniale sau neautonome constituie un impediment major în înfăptuirea deplină a prevederilor Declarației cu privire la acordarea independenței țărilor și popoarelor coloniale.

tale să abordeze constructiv și problema reducerii armamentelor clasice, să renunțe la experimentarea și amplasarea in Europa occidentală a noi tipuri de arme nucleare, să nu se admită militarizarea spațiului cosmic, să fie sprijinită ideea creării pe teritoriul continentului european de zone libere de arme nucleare și chimice. »

Trupele angoleze au respinsLUANDA 12 (Agerpres). — într-un comunicat al Ministerului Apărării al Angolei, difuzat de agenția ango- leză A.N.G.O.P., citată de Reuter, se arată că forțele armate angoleze au respins atacul declanșat de trupele sud-africane. în cursul zilelor de duminică și luni, asupra regiunii

un atac armat al R.S.A.Cuito Cuanavale, din provincia Cuando Cubango.Potrivit anunțului, forțele angoleze au scos din luptă 40 de militari sud-africani și au capturat patru dintre aceștia.Doi soldați angolezi și 23 de persoane din rindul localnicilor și-au pierdut viața.

Un paradox 
al vremurilor noastre: 
Abundența într-o parte 

a lumii coexistă 
cu malnutriția în alte părți 

Declarațiile 
directorului F.A.O.

tn numeroase țări sărace, în po
fida stocurilor mondiale abundente 
de cereale, consumul se va reduce 
ca urmare a: faptului că aceste țări 
nu dispun de bani suficienti „pen
tru a-fi permite să cumpere produ
sele de care au nevoie“ — a arătat 
directorul general al F.A.O. (Orga
nizația Națiunilor Unite pentru Ali
mentație și Agricultură), Edouard 
Saouma, intr-o cuvintare rostită la 
reuniunea anuală a E.C.O.S.O C.

In acest an — se estimează — 
importurile de cereale ale țărilor in 
curs de dezvoltare se vor reduce cu 
11 la sută, deoarece aceste țări nu 
dispun de banii necesari pentru 
a-și cumpăra alimentele. ..Abun
dența și malnutrifia vor coexista 
probabil multă vreme de acum 
înainte" — a spus Saouma.

După părerea sa,' o „soluție re
zonabilă" ar fi si se diminueze 
surplusurile in țările occidentale, 
stimulindu-se. în același timp, pro
ducția de cereale in țările „lumii a 
treia". Saouma a propus, in acest 
sens, ca țările dezvoltate să-și fo
losească o parte din capacitățile de 
producție utilizate parțial pentru 
realizarea unor produse, cum ar fi 
ingrășămintele chimice, pentru a 
contribui la stimularea producției 
de alimente in țările in curs de 
dezvoltare.

Exporturile țărilor din „lumea a 
treia" „trebuie să înfrunte din ce 
in ce mai mult măsurile protecțio- 
niste", iar prețurile acestor produ
se s-au redus cu 14 la sută in 1985, 
comparativ cu costul importurilor 
de produse manufacturate — a ară
tat el. Saouma a opinat : „Dacă 
actualele tendințe vor continua, 
consumul de alimente in țările cu 
venituri mici va fi mai redus in 
1990 decit in urmă cu un deceniu, 
situația cea mai serioasă urmind să 
fie in Africa".
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CONSULTĂRI SOVIETO-AME-
JRICANE. Un purtător de cuvînt al M.A.E. al U.R.S.S., citat de agenția T.A.S.S., a arătat că actualele I consultări sovieto-americane la nivel de experți în problemele armamentelor cosmice și nucleare au drept scop impulsionarea dezbaterii acestor probleme la tratativele j șovieto-americane de la Geneva și că ele se desfășoară in cadrul pre- ■ gâtirii intîlnirii dintre ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., • Eduard Sevardnadze. și secretarul de stat al S.U.A., George Shultz.ADUNAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII NICARAGUA a anunțat că procesul elaborării noii con- | stituții, care va consemna cuceririle revoluționare și garanta înain- I tarea în continuare a țării pe calea progresului social, se află într-o fază înaintată. Pe adresa parlamentului sosesc numeroase propuneri ale oamenilor muncii pentru I a fi înscrise in proiectul de constituție, ele fiind analizate de o ■ comisie specială constituțională. Pină la 2 septembrie urmează să se încheie acțiunea de elaborare a proiectului nofi constituții, după care va fi supus dezbaterii parlamentului.EXCEDENT COMERCIAL. Japo- 
t nia a anunțat înregistrarea unui 

nou excedent comercial lunar re

cord, ceea ce, după cum mențio
nează agenția Reuter, este de na
tură să diminueze speranțele pri
vind o eventuală atenuare a diver
gențelor sale economice cu princi
palii parteneri occidentali. Potrivit 
unei statistici date publicității de 
Ministerul nipon al Finanțelor, in 
luna iulie 1986, excedentul comer
cial al țării s-a ridicat la 8,22 mi
liarde dolari, comparativ cu 7,36 
miliarde in iunie și cu 4,60 mili
arde — in iulie anul trecut. Aceas
tă situație — reiese din statistică 
— se datorează in special sporirii, 
la noi niveluri record, a expor
turilor japoneze către Statele Unite 
și țările C.E.E.ÎN SALVADOR, de la începutul anului, în cursul ciocnirilor dintre detașamentele Frontului Farabundo Marti pentru Eliberare Națională (F.M.L.N.) și trupele guvernamentale trimise împotriva lor, in departamentul Chalatenango, forțele insurgente au scos din luptă 990 de militari — a anunțat postul de radio „Venceremos", citat de agenția Prensa Latina. Cele mai grele pierderi au fost pricinuite batalioanelor de elită „Belloso". „Braca- monte" și „Atacați", special antrenate în operațiuni contrainsurgente.ÎN LEGĂTURĂ CU ÎNCHEIEREA LANSĂRILOR DE RACHETE PURTĂTOARE, agenția T.A.S.S. a

fost împuternicită să anunțe că zona din Oceanul Pacific, cu o rază de 110 mile marine, cu centrul avind coordonatele de 15 grade și 30 minute latitudine nordică și 177 de grade longitudine estică, este declarată liberă pentru circulația navelor și pentru zborul avioanelor, începînd de la 13 august 1986.CAMERA REPREZENTANȚILOR I A CONGRESULUI S.U.A. a apro- | bat, cu unele reduceri, alocațiile in vederea achiziționării de rachete I intercontinentale de tip MX, in ca- | drul bugetului militar al S.U.A. pe anul 1987.
POPULAȚIA COLUMBIEI se ri

dică la 27,9 milioane locuitori, a 
anunțat Departamentul national de 
statistică al acestei țări. Procen
tual, 49,5 la sută din total sint băr
bați, iar 50,5 la sută — femei. 11,9 
la sută din populație are virsta de 
sub cinci ani.ȘOMAJ. Tinerii de culoare sint categoria cea mai lovită de șomaj în Statele Unite ale Americii. Organizația pentru cercetări în domeniul social cu sediul la Washington arată că doi din trei tineri de culoare din S.U.A., în virstă între 16 și 19 ani, se află în căutarea unui loc de muncă.
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