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AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

a primit pe ambasadorul RepubliciiPreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, marți după-amiază, la Sna- gov, pe Philip Binye Koroye, ambasadorul Republicii Federale Nigeria la București, cu ocazia încheierii misiunii sale in țara noastră.
In cadrul convorbirii care a avut loc cu acest prilej au fost subliniate bunele relații de prietenie și colaborare existente între România și Nigeria și s-a relevat dorința de a extinde și intări conlucrarea atit pe plan bilateral, cit și pe arena internațională.
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Federale NigeriaAmbasadorul nigerian a adresat vii mulțumiri pentru sprijinul ce i-a fost acordat de președintele Republicii. tovarășul Nicolae Ceaușescu, de Consiliul de Stat și de guvernul român în îndeplinirea misiunii sale în țara noastră.

PERFECȚIONAREA PREGĂTIRII PROFESIONALE
- OBIECTIV DE MAXIMĂ ÎNSEMNĂTATE SOCIALĂ

IAȘI

CONDUCĂTORULUI IUBIT AL PARTIDULUI $1 STATULUI 
VIBRANTE SENTIMENTE BE ALEASĂ STIMĂ, Bl DRAGOSTE 

SI RECUNOȘTINȚĂ ALE ÎNTRECU NAȚIUNI

Avem nevoie de oameni cu înaltă ‘pregătire de spe
cialitate tehnică și profesională în toate domeniile, cu 
un înalt nivel de cultură generală. Muncitorii, tehnicie
nii, inginerii, țăranii, oamenii muncii din toate sectoa
rele constituie factorul hotărîtor pentru realizarea tu
turor planurilor și programelor de dezvoltare economi- 
co-socială a patriei. Socialismul îl construim cu oamenii 
și pentru oameni. De aceea trebuie să facem totul pen
tru ridicarea continuă a pregătirii lor profesionale și 
tehnice, a nivelului general de conștiință revoluționară, 
socialistă.

• •

ale brigadierilorBrigadierii de pe Șantierul național al tineretului Sculeni— Țuțora—Gorban au executat in acest lucrări . _ . .secări, însumînd peste 4,8 milioane . . ” ‘ ' -km șanțuri și canale săpate, finalizarea a 143 construcții hidrotehnice și 2 stații complexe de pompare a apei. Totodată, au fost realizate 117 hectare eu plantații silvice, față de 57 hectare, cît s-a stabilit inițial. Pa celelalte șantiere locale din județ, brigadierii ieșeni au realizat lucrări în valoare de 65 milioane lei. (Manole Corcaci).
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NICOLAE CEAUȘESCU

Calde mesaje și telegrame adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu cu prilejul celei 
de-a 42-a aniversări a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă 

și antiimperialistă
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Sarcinile de modernizare continuă a producției și a muncii, realizarea unei noi calități în toate sectoarele economiei naționale, însăși înfăptuirea obiectivelor actualului cincinal, prin care țara noastră va intra în- tr-o nouă etapă de dezvoltare so- cial-economică, fac imperios necesară perfecționarea continuă a pregătirii tuturor categoriilor de oameni ai muncii. Iar perfecționarea pregătirii profesionale înseamnă astăzi însușirea creatoare a celor mai noi cuceriri științifice și tehnice, utilizarea marilor valori ale gindirii contemporane în activitatea produc-, tivă de zi cu. zi, astfel încît moder-' nizarea activității economice în fiecare sector, cu corolarul său firesc ■— creșterea eficienței sociale a muncii din fiecare unitate productivă — să constituie obiectivul și, totodată, criteriul esențial al eficienței acțiunilor de reciclare a pregătirii profesionale. Tot atit de importante ca accederea la informația de ultimă oră sint capacitatea de valorificare optimă a acesteia, asocierea condiției sale de instrument specializat cu cea de factor la indemina oricui pentru ridicarea calității vieții și a muncii, transformarea fiecățrui plus de cunoaștere în stimulent al unui superior comportament individual și colectiv. în acest sens, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a atras atenția, încă de la istoricul Congres al IX-lea al P.C.R., că noua epocă de creație în care se angajează România presupune descătușarea gindirii novatoare și recuzarea oricăror șabloane, cultivarea încrederii în forțele proprii, larga valorificare a experienței noastre istorice și a celor mai avansate cuceriri ale geniului uman, iar toate acestea laolaltă generează un amplu proces de formare și perfecționare a mai multor generații de constructori conștienți ai societății socialiste multilateral dezvoltate pe pămîntul românesc.Tocmai de aceea, în țara ndastră, perfecționarea necontenită a pregătirii beneficiază astăzi de programe complexe la nivelul tuturor departamentelor economice, iar sistemul ca atare este conceput pe baza și in strînsă legătură cu formarea profesională, ca un proces unitar, organic și perfectibil, ciclurile sint orînduite ca tot atîtea trepte de la cele dinții la cele mai avansate etape de virstă, cu obiective gradualizate, care se regăsesc în ultimă analiză în cultivarea aptitudinii de autoperfecționare necontenită a tuturor membrilor activi ai societății.Evaluată fiind din adeastă perspectivă globală, dar nuanțată, aplicativă, școala românească de toate gradele este chemată ca în noul an de învățămînt 1986—1987 să-și extindă vocația formativă specifică, pre- Cizîndu-și de fiecare dată cu mai multă limpezime orizontul de acțiu-

ne, obiectivele, mijloacele venție, însăși finalitatea ei. Noua epocă de dezvoltare niei, cînd resursele de perfecționare și autoperfecționare. sint investigate și localizate la scara întregii societăți, iar educația permanentă este • concepută tocmai de aceea ca un comandament omniprezent, situează învățămîntul într-o actualitate stringentă și, totodată, într-o amplă perspectivă socială. De la condiția el mai veche de singură și, adeseori, definitivă structură instituționaliză- tă . în privința formării profesionale, școala românească își definește astăzi sensurile mai ales sub specie anticipative ; pentru destinul fiecărei generații, ea reprezintă, în primul și cel mai important rînd, o etapă pregătitoare, dar esențială, chemată să ofere nu doar o sumă de cu-

de inter- umanistă. a Româ- noștințe încheiate, nu doar „pachete" de priceperi și deprinderi, circumscrise o dată pentru totdeauna unui profil îngust, ci, prin sintetizarea tuturor mijloacelor sale, să le cultive tinerilor o concepție armonioasă, de largă deschidere asupra lumii, gindirea unitară, aptitudinea situării in miezul unei problematici, impulsul cunoașterii neîntrerupte, al generalizării noului ca etapă superioară de viață, spiritul revoluționar al autodepășirii și o mobilitate profesională subsumată libertății de acțiune, de creație.Raportate la asemenea comandamente, care, mijlocit sau nemijlocit, se răsfrîng asupra întregului proces
Mihal IORDĂNESCU

(Continuare în pag. a IV-a) Foto : S. CristianImagine de la Șantierul naval Constanța

Contractele la export—exemplar onorate!Sarcina fundamentală a consiliilor oamenilor muncii o constituie mobilizarea puternică a muncitorilor și specialiștilor din unitățile economice pentru punerea in valoare a întregii lor capacități organizatorice și profesionale în vederea realizării exemplare a tuturor obiectivelor economice. Fie că este vorba de îndeplinirea integrală a planului la la fiecare sortiment in parte, timp și la un nivel calitativ ducției pentru export sau de stanțială a cheltuielilor materiale, creșterea tot mai susținută a productivității muncii, ridicarea continuă a . performanțelor tehnice ale produselor, modernizarea proceselor de fabricație. toate aeeste sarcini trebuie infâptuite prin- tr-o activitate de conducere bine organizată, in măsură să asigure valorificarea deplină a potențialului creator al tuturor oamenilor muncii.Iată de ce, cu atit măi mult acum, in tîmpinarea apropiatului oamenilor muncii din transporturi, circulația fiecare colectiv trebuie

producția fizică, de realizarea la superior a pro- reducerea sub-

in- Congres al consiliilor industrie, construcții, mărfurilor și finanțe, să-și facă un titlu de

cinste din a raporta îndeplinirea cu succes a sarcinilor de plan, acționind in spiritul indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, pentru înfăptuirea exemplară a obiectivelor stabilite pe acest an și pe întregul cincinal. Rațiuni economice bine întemeiate, de larg interes, impun ca, în cadrul acestui efort general, consiliile oamenilor muncii din întreprinderi să situeze la Ioc de frunte acțiunile pentru realizarea ritmică, la un înalt nivel calitativ, a planului la export.în acest sens, la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C, al P.C.R., secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a cerut să se acorde o a- tenție prioritară realizării producției de export, îndeplinirii în cele mai bune condiții, la timp și la nivelul de calitate stabilit, a tuturor contractelor încheiate cu partenerii externi. Așa cum s-a subliniat cu acest prilej, trebuie să fie luate toate măsurile ca planul Ia export pe luna august să fie realizat in întregime in tățile și in toate ramurile economieiFără îndoială, în întreprinderile cu toate uni- naționale. sarcini în

acest domeniu s-a acumulat de acum o bogată experiență in asigurarea fondului de marfă pentru export. Experiența practică dovedește că cele mai bune rezultate se obțin atunci cind in secțiile și atelierele de producție se cunosc temeinic, din timp sarcinile de plan, cînd munca este riguros organizată pe întregul flux tehnologic, de la recepția materiilor prime și pină la expedierea produselor finite. Pretutindeni, în toate unitățile economice, succesele obținute in perioada care a trecut din acest an in îndeplinirea și depășirea planului la export se da- toresc receptivității manifestate față de tendințele actuale existente pe piața externă, promptitudinii cu care au fost onorate contractele încheiate și, bineînțeles, calității produselor livrate. Esențial este acum ca experiența acumulată să fie dusă mai departe și generalizată in întreaga economie.încercind să înlesnim acest schimb de experiență, prezentăm in sondajul de azi al „Scîn- teii“ o serie de măsuri concrete luate in unele unități economice pentru îndeplinirea in condiții cit mai bune a planului Ja export.

W/ InternaM al Păcii j
V

LUNA AUGUST, O LUNA CU REZULTATE DE VÎRF ÎN PRODUCȚIE. Numeroăse știri sosite in ultimele zile la redacție confirmă faptul că, în multe’ unități economice, luna august se va încheia in mod cert cu rezultate - de vîrf in producție și, implicit, in îndeplinirea planului Ta export. Așa. bunăoară, la întreprinderea chimică din Rișnov, județul Brașov, ■ ca urmare a acțiunilor întreprinse pentru organizarea temeinică a muncii, în luna august se înregistrează cei mai înalți indici de folosire intensivă ă utilajelor și instalațiilor. Ca urmare, pînă la 25 august, întreprinderea a realizat o producție-marfă suplimen-

tară tn valoare de 65,5 milioane Iei, concretizată, printre altele, in 450 tone produse macromoleculare de bază sută la sută, 500 tone produse chimice auxiliare etc. Ritmul inalt în care s-a desfășurat producția in perioada care a trecut de Ia începutul anului a creat condiții ca planul la export să fie și el depășit cu peste 70 Ia sută, întreprinderea reușind, în felul acesta, să realizeze pînă la această dată integral sarcinile la export pe întregul au, deși acestea sint cu peste 20 la sută mai mari față de anul trecut. Cum se explică acest succes ?’— Simplu — ne răspunde loan 
Neculoiu, inginerul-șef al întreprin

venit permanent tn în- cerințelor partenerilorderii. Am tîmpinarea externi, îmbunătățind parametrii calitativi ai produselor, conferindu-le acestora valențe noi, superioare. Am să mă refer doar la un singur exemplu, la unul dintre produsele noastre de bază, solicitate la export, un liant utilizat la imprimarea tesă- turilor. Pînă în acest an, livram la export produsul Romacril D-381 tip II. La sfirșitul anului trecut, partenerul de peste hotare ne-a solicitat același produs, rametrii îmbunătățiți.mobilizat exemplar și, lntr-un timp scurt, cercetătorii și specialiștii din întreprindere, și mă refer in mod
dar cu pa- Nol ne-am

deosebit la cercetătorul Iohan Brandsch, maistrul Valentin Berijan, subinginerul Katalin Giro și operatorul Ichim Radu, au reușit să realizeze, printr-o tehnologice, un Romacril D-381 tentă mecanică mirosul neplăcut pe care-1 conținea vechiul produs. Acest fapt l-a determinat pe partenerul extern să opteze pentru produsul nou, deși prețul acestuia a sporit și el.Acțiunile întreprinse de colectivul unității au vizat, totodată, perfecționarea activității si in alte domenii

serie de modificări produs practic nou : tip III, cu o rezis- superioară și fără

(Continuare în pag. a Il-a)

PENTRU DEZVOLTAREA

dem concluziile nece
sare din experiența 
istoriei, să învățăm să 
nu repetăm momen
tele ei de întuneric, 
așa cum subliniază de 
fiecare dată președin
tele României in vi
brantele apeluri la în
țelegere, colaborare, 
pace.

In mod firesc aso
ciem viitorul de ima
ginea vieții de astăzi 
a copiilor, a tineretu
lui, a celor chemați să 
ducă mai departe 
dezvoltarea societății, 
să facă totul pentru 
fericirea patriei, a po-

Acum tn Anul In
ternai 11 al Păcii, la 
peste airu decenii de 
la încetarea celui de-al 
doilea război mon
dial, al cărui tragism 
a lăsat adinei învăță
minte pentru toți oa
menii de bine, respon
sabili de soarta plane
tei, este demn de 
semnalat că ampla si 
susținuta 
desfășurată 
nia, 
tele 
Nicolae 
pentru pace, • pentru 
rezolvarea pe cale 
pașnică, rațională a 
problemelor litigioase 
dintre state nu rămi- 
ne numai o chestiune 
de domeniul teoreti
cului. Ea capătă la 
noi în țară un carac
ter concret și prin fe
lul în care se abor
dează educația tinerei 
generații in spiritul 
iubirii, al cultivării și 
făuririi păcii.

Elevii României so
cialiste au învățat și 
știu să iubească pa
cea, să acționeze pen
tru continua ei înfăp
tuire. întregul sistem 
al invățămintului nos
tru formează convin
gerea că numai într-o 
lume a păcii copiii 
pot învăța, se pot for
ma ca oameni cv un 
destin sigur, prefigu
rat spre o viață dem
nă. ferită de amenin
țări și dezastre.

O veche și cunoscu
tă maximă afirmă că 
omenirea n-a învățat 
nimic din istorie, alu
zie făcînd la repetarea 
fatală 
grele 
supra umanității, 
sența 
acțiunilor actuale 
favoarea păcii constă 
însă tocmai în a face 
ca o astfel de dezo
lantă 
piardă 
omenirea 
ultimul 
prea mari dezastre ca 
să mai poată uita și 
ignora uriașele riscuri 
ale unei noi confla
grații. De fapt, este 
vorba acum despre 
riscul sunrem : dispa
riția vieții însăși de 
pe planeta noastră. De 
aceea, mai mult ca 
oricind. acum, cînd 
cursa irațională a înar
mărilor este încă o 
prezență apăsătoare, 

^se cuvine să desprin-

de 
său.

activitate 
de Rcmâ- 
presedin- 
tovarășul 

Ceaușescu,

Sub„universalaalbastră"

milioane de români ai 
unui destin comun, ne 
știm mersul înainte, 
de popor care și-a în
sușit certitudinea că 
a intrat prin poarta 
din față a istoriei, că 
sîntem făuriți, dar și 
făuritori de istorie și 
continuăm să ne în
sușim învățămintele 
ei convinși că numai 
în condițiile păcii vom 
putea evolua in sen
sul destinului pe care 
ni l-am asumat, strins 
uniți în jurul partidu
lui, al secretarului său 
general. Cind tovară
șul Nicolae Ceaușescu 
afirmă că „România s-a pronunțat și sa pronunță cu toată fermitatea pentru încetarea oricăror conflicte militare și soluționarea pe cale pașnică, prin tratative, a tuturor problemelor litigioase", fiecare din
tre noi, matur sau co
pil, înțelege că acest 
spirit pașnic, rațional 
și profund 
este unul din semnele 
distinctive ale nea
mului românesc. In 
ochii senini ai copiilor 
României de azi stră
lucește „universala 
boltă albastră", și nu 
fiorul unei posibile 
catastrofe nucleare ; 
ei au convingerea, au 
garanția, primite prin 
întreg sistemul educa
țional, că, in ceea ce 
ne privește, noi dorim 
„bună pace", priete
nie și colaborare cu 
toate popoarele și ță
rile lumii. Cu cită în
țelegere, seriozitate și 
convingere primesc ei 
cuvintele adresate de 
secretarul general al 
partidului, care ii asi
gură că partidul șt 
poporul nostru vor 
face totul pentru salv
gardarea păcii ! Și cu 
ce emoționant senti
ment al responsabili
tății răspund acestui 
comandament social 
gșezindu-se conștiin
cioși, entuziaști la 
masa lor de lucru, ri- 
dicind învățătura la 
cote tot mai înalte, 
contribuind cu munca 
lor la marile înfăp
tuiri ale poporului.

umanist

si depozitate cu grijă
Toate resursele de nutrețuri

PUTERNICĂ A ZOOTEHNIEI strînSO
Așa cum s-a subliniat la recenta Consfătuire cu activul de partid și de stat din agricultură, una din cele mai importante sarcini ce revin în perioada actuală lucrătorilor din acest sector și cu deosebire ■ crescătorilor de animale o constituie stringerea, conservarea și depozitarea tuturor surselor de nutrețuri, astfel incit să se asigure cantitățile de furaje necesare întregului efectiv de taurine și ovine pentru perioada de stabulație. Din datele furnizate de Ministerul Agriculturii rezultă că pină in seara zilei de 25 august, programul de depozitare a finului pe perioada pină la sfirșitul lunii in curs a fost realizat in proporție de 66 la sută, a furajelor suculente — de 58 la sută, iar a grosierelor — de 74 la sută.Timpul avansat impune continuarea în ritm susținut a strîngerii și depozitării finului. Unitățile agricole din numeroase județe — între care Olt, Dolj, Arad, Harghita, Sibiu, Mehedinți, Giurgiu și sectorul agricol Ilfov — valorificînd din plin condițiile existente, au depozitat cantități mari de fîn, cuprinse între 85 și 103 la sută din prevederile programului stabilit pînă la sfirșitul lunii august. In schimb, in alte județe — cum sint Hunedoara, Alba, Mureș, Covasna, Sălaj și altele — care dispun de suprafețe însemnate de finețe, au fost strinse și depozitate doar între 56 și 67 la sută din cantitățile prevăzute de "fin. Prin urmare, in agricole, i trebuie să se continue cositul asemenea, este necesar să fie resursele de iarbă care există păduri, pe marginea canalelor.întrucît în unele unități agricole nu s-au asigurat decît în proporție redusă cantitățile de fîn prevăzute, este necesar ca deficitul respectiv să fi® acoperit cu alte sortimente

Prin i aceste "zile. în toate unitățile oriunde se află iarbă pe finețe, acesteia. De folosite toate în livezi și

care cele însilozate ocupăde furaje, între un loc important. De asemenea, se impune să fie strînse și conservate, după tehnologiile stabilite, toate capitulele de floarea- soarelui, coletele de sfeclă, vrejurile de soia și legume. In vacest scop, pe lingă funcționarea la întreaga capacitate a mijloacelor mecanice de recoltare a furajelor, este nevoie să se asigure o mai largă participare la lucru a locuitorilor satelor, creîndu-se astfel condiții pentru depozitarea unor cantități sporite de fin, nutrețuri suculente și grosiere.Cerința intensificării ritmului de strîngere și depozitare a tuturor surselor de furaje este cu, atit mai imperioasă în acele județe în care rezultatele obținute în ce privește asigurarea cantităților prevăzute de nutrețuri sint nesatisfăcătoare. Legat de aceasta, în unele județe din nordul și estul țării — Bacău, Botoșani, Galați, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui, Vrancea și Buzău — unde producția de furaje se situează sub nivelul prevăzut, au fost luate măsuri suplimentare. Ministerul Agriculturii a alcătuit un program de ajutorare a acestor județe cu importante cantități de fin și paie provenite din zonele unde aceste furaje există in cantități mai mari. Aceasta nu micșorează însă cu nimic răspunderea fiecărei unități agricole din aceste județe pentru realizarea programului de depozitare a furajelor. Tocmai de aceea, în această perioadă, datoria organelor agricole județene, a consiliilor agroindustriale și conducerilor unităților agricole, precum și a consiliilor populare comunale este ca, o dată cu recoltarea culturilor de toamnă, să acționeze energic pentru stringerea și depozitarea din resurse proprii a unor cantități cit mai mari de furaje care să suplinească lipsa finurilor și să asigure hrănirea îndestulătoare a întregului efectiv de animale pînă la viitoarea recoltă.

a erorilor 
repercusiuni

inițiativelor

cu 
a- 
E- și 
în

maximă să-si 
valabilitatea, 

suferind in 
secol mult

trist 
bă- 
Ne-

con- is- 
de

porului. Cit de 
răsună cuvintele 
trinului cronicar 
culce relatînd vicisi
tudinile istoriei care-i 
lăsase acel „gust a- 
mar al lacrimei". Viitori cronicari, copiii 
de azi nu vor lăsa ur
mașilor lor cuvintele 
„Pe aiastă piatră șe- 
zum și plinsum". ci 
mesajul unei istorii 
eroice și tumultuoase, , 
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PENTRU PRODUCȚII MARI DE GRIU
■ O abordare complexă, cuprinzătoare

SI ORZ IN ANUL VIITOR a problematicii calității produselor
TIMIȘ: Experiența valoroasă — larg generalizată

la semănatul cerealelor păioaseîn această toamnă, agricultorii din Județul Timiș urmează să insămîn- țeze cu cereale păioase, plante furajere și alte culturi o suprafață de aproape 265 000 hectare. Iată de ce, pe baza măsurilor stabilite de comandamentul județean pentru agricultură, concomitent cu semănatul culturilor duble, în majoritatea unităților de stat și cooperatiste s-a acționat energic pentru eliberarea în continuare a terenurilor de paie și trecerea la executarea arăturilor de vară, lucrare prevăzută a fi efectuată pe o suprafață de 117 593 hectare. „Obiectivul stabilit de comitetul județean de partid — ne spune ing. Iulian Pușcă, director cu producția vegetală la direcția agricolă județeană — de a termina această lucrare pină la Începerea recoltării florii-soarelui, porumbului și celorlalte plante prăsitoare a fost în linii mari atins, arăturile adinei de vară fiind executate pe 99 la sută din suprafața stabilită. Atenția noastră, ca și a mecanizatorilor a fost permanent îndreptată spre calitatea lucrărilor, condiție hotăritoare în vederea obținerii in anul 1987 a unor producții de cerale păioase ridicate, mult superioare celor din acest an. în acest scop, aplicind întocmai indicațiile secretarului general al partidului, pe baza experienței acumulate in ultimii trei ani, am generalizat în tot județul executarea arăturilor cu pluguri echipate cu scormonitor, care asigură afinarea in profunzime a terenului".La C.A.P. Cenei — unitate care în acest an a obținut in medie cite 7 780 kg griu și 9 600 kg orz la hectar — arătura de vară se executa pe ultimele suprafețe. „După cum vedeți, ne spune inginerul-șef al unității, Nicolae Goiț, toate plugurile sint echipate cu scormonitor în poziție înclinată la 34 de grade, astfel ca fiecare piesă activă să afineze o porțiune cit mai mare de sol. Tot acum, la arat, asigurăm la fiecare hectar cite 80 kilograme superfosfat și 70 kg sare potasică. în substanță activă, urmind ca înainte de semănat să mai administrăm 70 kg azotat de amoniu, in substanță activă. Această doză s-a dovedit, față de structura solului de la noi. cea mai echilibrată (sigur, adăugind la aceasta și îngrășămintele naturale), care

în condițiile respectării tuturor celorlalte verigi tehnologice ale culturii griului ne asigură plante rezistente la boli și la cădere și producții de 8 000 kg și chiar mar mari la hectar". Mai menționăm că pe mai bine de o treime din suprafața arată se efectuase și pregătirea patului germinativ. Ceea ce ne-a atras în mod deosebit atenția a fost tractorul A-l 800 care, grație unui agregat complex, executa concomitent cu arătura și pregătirea terenului. în legătură cu acest aspect, directorul trustului județean S.M.A., Nicolae Doggendorf, a ținut să precizeze : „Din acest an, o dată cu generalizarea utilizării scormonitorului la toate plugurile, la toate tractoarele A-l 800 am extins folosirea agregatelor complexe. Adică după plug au fost atașate și alte utilaje : grapă cu discuri, șină pentru nivelat, tăvălug inelar și grapă stelată, efectuindu-se in acest fel, concomitent cu aratul, și lucrările de pregătire a solului. Am pornit la aplicarea acestei măsuri de la necesitatea utilizării întregii puteri a tractorului, eliminării decalajului dintre arat și pregătirea terenului și, bineînțeles, pentru economisirea carburanților".La o recentă analiză în comandamentul județean pentru agricultură a rezultat că în județ sînt unități unde arăturile sînt încă rămase în urmă. în cooperativele agricole din consiliile agroindustriale Peciu Nou, Făget și Buziaș, suprafețele nearate reprezintă pină la o treime din cele prevăzute. De aceea se impune ca organele agricole județene să ia măsuri urgente pentru sprijinirea acestora, inclusiv prin organizarea întrajutorării cu mijloace mecanice, astfel ca in cel mai scurt timp lucrarea să se încheie in intreg județul. De asemenea, întrucît in multedeclanșat culesul porumbului și al florii-soarelui, este necesar ca să se treacă fără intirziere la eliberarea terenurilor și efectuarea arăturilor în condiții de calitate ridicată, asi- gurindu-se astfel pentru semănatul liere.
zone s-a

front de lucru culturilor cerea-
IOANA

SATU MARE: Arătura trebuie executată peste

Cezar
corespondentul „Scinteii

tot in condiții deîn această toamnă, tn județul Satu Mare urmează să fie însămin- țate peste 91 000 hectare cu diferite culturi, din care 65 400 hectare cu griu. Pe măsură ce se recoltează plantele premergătoare pentru griu, orz și alte culturi, s-a trecut la e- xecutarej ogoarelor, această lucrare efectuîndu-se pină in 24 august pe 28 809 hectare. Evident, este incă puțin față de volumul mare de in- sămințări planificat, iar pentru a putea accelera ritmul la această lucrare se impun două lucruri. Pe de o parte, să se intre de urgență la arat pe terenurile eliberate, care însumează suprafețe însemnate, iar pe de alta — să se treacă grabnic, unde e posibil, la recoltarea porumbului.Urmărind la fața locului modul in care se respectă normele de calitate la executarea arăturilor, am constatat procedee diferite de a trata această verigă tehnologică de bază de care depinde foarte mult nivelul recoltei viitoare. Un exemplu revelator pentru grija acordată efectuării în bune condiții a acestei lu- > crări ni l-a oferit C.A.P. Gelu, unitate care obține statornic producții bune de cereale, deși terenul arabil este sărac — podzol degradat. După cum ne relata președintele cooperativei, Vasile Petric, care este și șeful secției de mecanizare, circa 60 la sută din suprafața destinată culturilor de toamnă a fost arată. Aici, in. mod obligatoriu, terenul arat este lăsat să se „așeze" timp de 15 zile pentru că numai in felul acesta se poate asigura un pat germinativ de bună calitate. în zona mai joasă, a- rătura se execută la adincime de 30 cm. utilizîndu-se scormonitorul. Calitatea arăturii este permanent supravegheată de inginerul-șef al unității, Stefan Tempfli, iar mecanizatorii își reglează cu grijă plugurile pentru a respecta adinclmea de lucru și a încorpora complet resturile vegetale. Merită remarcat și faptul că aici cei mai buni dintre mecanizatori, cu stagiu mai îndelungat în această muncă — Vasile Lăpuște, Gavril Șerdan, Goe David și alții — veghează ca mecanizatorii mai tineri, cu mai puțină experiență, să execute lucrări de bună calitate, orice neajunsuri fiind înlăturate pe loc.La ferma nr. 3 Ghirișa, a I.A.S.

calitate ridicată!Vetiș, sîntem întreprinderii, torii executau _______  __scormonitor. în acest fel sigura creșterea gradului gazinare a apei în sol și, totodată, se va îmbunătăți structura acestuia. Avansul ciștigat aici, la arături, a permis mecanizatorilor să treacă la pregătirea patului germinativ pentru însămînțarea plantelor furajere de toamnă.în schimb, la o mică distanță, doar de cițiva zeci de metri de această fermă, mai precis pe un teren al C.A.P. Ghirișa, calitatea arăturii era tratată în alt mod. Solul era foarte uscat și se lucra greu. Aceasta se datora faptului că nu s-a trecut mai devreme la arat, adică îndată după recoltarea plantei premergătoare. Ca atare, arătura era plină de bulgări mari, duri și compacți. Este greu de ințeles de ce specialiștii unității n-au dispus executarea arăturii cu scormonitorul, deși acest sol impunea o astfel de lucrare.Sarcina de a executa afinarea a- dîncă la nivelul județului însumează peste 40 000 hectare, din care pină la 24 august s-a executat pe 16 553 hectare. Desigur, puțin, in raport cu necesitățile. Una din cauze, cunoscută și la direcția agricolă, constă in numărul insuficient de pluguri e- chipate cu subsolier, ca și în posibilitatea limitată de â realiza acest deziderat în totalitate. O cauză care nu trebuie doar constatată, ci care să determine și acțiuni energice pentru ca Trustul județean S.M.A. să intensifice realizarea acestei lucrări importante pentru calitatea arăturilor și, implicit, pentru asigurarea unor sporuri substanțiale de producții cerealiere.

însoțiți de Ioan Filip.arături cu directorul Mecaniza- plugul cu se va a- de inma-

Octav GRUMEZA
corespondentul „Scinteii”

în concepția partidului nostru, trecerea la o nouă calitate a muncii și a vieții in toate sectoarele, semnificind progresul economic și social, este indispensabil legată de ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor. Așa pum sublinia secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la Plenara comună a Consiliului Național al Oamenilor Muncii și Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale din 1985, „îmbunătățirea calității, cu tot ce cuprinde aceasta, ridicarea nivelului tehnic al produselor sint hotăritoare pentru progresul general, pentru dezvoltarea relațiilor noastre internaționale, pentru participarea activă la schimburile de valori materiale, pentru o largă colaborare și cooperare în producție".Fată de etapa dezvoltării extensive a țării noastre, în care precumpănitoare au f>-' ///'■■preocupările peri- .• v btru creșterea can-Plăților de pro- / ■ - ** , »duse si serviciiși in care călită- S» Pgg&jȘl tea — redusă la .*■  aspecte tehnice — a deținut un rol colateral, în actuala etapă, a dezvoltării intensive, calitatea produselor — incluzind aspectele de eficiență și competitivitate — devine obiectiv și cale de realizare a scopurilor asumate. Această viziune extinsă privind ca- . litatea produselor și aportul ei in cadrul actualei etape a dezvoltării tării noastre este materializată prin Programul privind îmbunătățirea nivelului tehnic și calitativ al produselor, reducerea consumurilor de materii prime și materiale prin care problemele calității sînt abordate în- tr-o viziune modernă. complexă, avindu-se în vedere atit caracteristicile funcționale, constructive, de fiabilitate, cit și cele economice — consumuri, productivitate, costuri, gradul de valorificare a materiilor prime, eficiența la export.în noul ei context, abordarea calității, solicitînd depășirea vechii con-

cepții. prin care teoretic era lipsită de aspectele de eficiență și competitivitate, iar pe plan operațional era limitată la domeniul controlului tehnic de calitate, necesită îmbogățirea și diversificarea instrumentelor utilizate de conducerea unităților economice în determinarea și obținerea nivelului și structurii caracteristicilor calitative solicitate de beneficiari.Pe lingă metodele active de control, larg promovata de unitățile economice — autocontrolul, dirijarea previzională și eficientă a ansamblului activităților care converg licitate către obținerea de beneficiar — se pune promovarea unor metode conducere axate pe realizarea complexă a aspectelor ei tehnice și economice. Care ar fi aceste metode ?Ne propunem în rindurile de față
calității so- im- de

IITI

LA EXAMENUL EFICIENTEIIdeea eficienței apăruse in darea de seamă prezentată in fața adunării generale a oamenilor muncii de la întreprinderea avicolă de stat Titu destul de firav, fiind doar menționată sub forma unor cifre : beneficiile trebuiau să însumeze, prin plan, circa 1,5 milioane lei.sdar ele"•: nu s-au ridicat deoit la circa .300 de- miiî-Un vorbitor a reluat-o'șpa de2- : voltat-o. Apoi altul i-a accentuat importanța și mai mult, pentru ca, în finalul dezbaterilor, ea să capete un contur precis — acela de preocupare prioritară, de obiectiv central al colectivului in perioada actuală. Saltul cel mare ce trebuie făcut în următoarele luni — au arătat cei care au luat cuvintul in adunarea generală — este in domeniul eficienței. El trebuie să insumeze roadele unui ansamblu de măsuri luate atit la nivelul întreprinderii, fermelor, microcolectivelor, cit și un sprijin mai prompt și mai eficient din partea centralei de resort și a . organelor’ financiare.Rezultatele obținute în primul semestru din acest an sint bune in ansamblu. Planul la carne, ouă și preparate a fost depășit. întreprinderea stă bine la mai toate pozițiile de plan. Darea de seamă a insistat, cum era și firesc, asupra muncii din sectoarele-cheie, care influențează uneori hotăritor rezultatele din celelalte sectoare ale întreprinderii. Atenția, care le-a fost altfel și în luările de adunarea generală, se deplin din această Dezbaterile au reliefat inegale obținute de ferme — rezultate care reflectă în fond calitatea diferită a muncii. Depășirea cantităților planificate de carne livrată dovedește limpede că s-a muncit bine, că. pentru a folosi cuvintele unui vorbitor, „au fost mobilizate exemplar forțele pentru valorificarea bazei materiale a unității". Și alte rea-

lizări lăudabile au fost menționate, pe drept cuvint ele atestind hărnicie. disciplină, muncă temeinică.La un moment dat, tovarășul loan Moroșanu, secretarul organizației de bază de la abatorul de păsări, a cerut sprijinul reprezentantului Băncii - pentru Agricultură și Industria Alimentară pentru ca întreprinderea să poată încasa în termenul prevăzut de1 lege contravaloarea mărfii livrate la export cu mai mult timp în urmă, contravaloare care se ridică la citeva milioane lei. „Pentru că, a
însemnări de la întreprinderea 

avicolă de stat Titir

întreprinderea achite și ea'la combinate pe la o altă între- precum și alte reglementări

acordată de cuvint din justifică pe perspectivă, rezultatele

continuat vorbitorul, noastră trebuie să termen nutrețurile care le primește de prindere din județ, cheltuieli. Iar noile prevăd că totul să fie plătit din ceea ce încasăm...".Intervenția a luminat dintr-o dată o problematică mai puțin abordată. Și toate intervențiile care au urmat au subliniat importanța acestei problematici. Consumul de furaje, înregistrat pe fiecare fermă, este aproape egal, dar cu același consum, s-a relevat în adunarea generală, fermele obțin rezultate diferite. La fermele 7 și 8, de pildă, procentul de mortalitate este mai redus comparativ cu celelalte ferme, greutatea la tăiere este mai mare, ceea ce duce și la .rezultate mult deosebite sub aspectul eficienței.Este un lucru foarte bun, au relevat numeroși Vorbitori, că s-a depășit planul la carne de pui, dar nu se poate ocoli faptul că această depășire a mărit și pierderile înregis-

trate în acest sector. Problema rentabilizării creșterii puilor de carne este, desigur, mult mal complexă, dar cerința formulată în adunarea generală privind diminuarea continuă a costurilor prin mijloace interne își păstrează actualitatea. S-a detașat ideea că, in perioada următoare, preocuparea de prim ordin trebuie să fie aceea de a fundamenta economic orice'măsură, orice activitate.„Cu cit realizăm tona de carne ? Cu ce eficiență folosim dotarea, utilajele de care dispunem ?" —■ spunea cineva. Creșterea puilor devine astăzi o variantă a muncii industriale și folosirea utilajelor are, în acest cadru, un rol foarte important în creșterea rentabilității. Cum pot, fi refolosite și reciclate diferite piese și materiale, cum pot fi reduse cheltuielile materiale ? — iată întrebări, preocupări care, așa cum a evidențiat adunarea generală, trebuie să stea în atenția fiecărui om dl muncii din întreprindere. Bugetele de venituri și cheltuieli să funcționeze și la nivelul fermelor, al sectoarelor chiar, pentru ca fiecare să știe cu ce costuri produce. Ceea ce se impune în această privință este deci o schimbare de optică la toți membrii colectivului, înlăturarea „micilor depășiri" ale normelor de consum care sînt uneori ușor trecute cu vederea, dar care se adună în contul unității, formarea deprinderii că nu poți cheltui decit dacă faci dovada că ai cu ce plăti. Cu alte cuvinte, ideea că nu este suficient să produci mal mult, ci și mereu mai ieftin, cu cheltuieli mai reduse. Acesta este examenul eficienței pe care acest vrednic colectiv il va trece, sîntem siguri, cu succes.
Ion STĂNESCU 
Gheorqlie MANEA 
corespondentul „Scinteii"

Contractele la export - exemplar onorate!
(Urmare din pag. I)decit cele strict de producție. Astfel, după cum ne-a precizat inginerul Kovacs Ștefan, șeful biroului producție, pînă nu de mult întreaga cantitate de dispersii acrilice — un alt produs important — se livra la export numai in butoaie din polietilenă. Era o soluție pe cit de greoaie, pe atit de costisitoare. în urma demersurilor făcute, s-au asigurat pentru livrarea acestui produs citeva vagoane-cistemă. Avantajele sint net superioare : cu un singur vagon- cisternă se livrează o cantitate de dispersii acrilice pentru care altfel ar fi fost necesare 820 butoaie din polietilenă și 4 vagoane obișnuite. Date fiind avantajele pe care Ie oferă livrarea cu ajutorul vagoane- lor-cistemă. acum se intenționează generalizarea acestui sistem.COMPETITIVITATEA — O CERINȚA MEREU ACTUALA. Faptul că peste 85 la sută din producția întreprinderii de confecții din Oradea se exportă in țări deosebit de pretențioase în ce privește moda „la zi“ — S.U.A., Franța,Olanda, Belgia. Italia, Anglia, R.F. Germania — reprezintă, fără indoia- lă, un motiv de mindrie pentru colectivul unității, dar și o obligație în plus pentru menținerea prestigiului ciștigat.— Avem un colectiv harnic, bine pregătit profesional, dornic să-și pună în valoare întreaga capacitate de creație, muncă și acțiune — ne spune ing. Gheorghe Maxim, directorul întreprinderii. Fiecare muncitor și specialist a înțeles limpede că pentru a ne menține pe piețele actuale și a cîștiga altele noi trebuie să realizăm numai produse de calitate înaltă, să fim prompți în onorarea contractelor încheiate cu partenerii externi, adică să realizăm produse competitive.Hotărîrea și răspunderea cu care

se acționează pentru realizarea planului la export se manifestă în fiecare secție și atelier de producție. Practic, controlul calității începe de la recepția materiilor prime și materialelor folosite. Totodată, fiecare model nou este trecut prin filtrul unei comisii de atestare, care examinează produsul atit sub aspectul înscrierii in exigențele modei, cit și al tă se in eficienței economice. O adevăra- „analiză a valorii", care, de regulă, soldează cu soluții demne de luat ui seamă. întotdeauna, tehnologii, maiștrii de zonă insistă ca muncitorii să cunoască temeinic modelele ce sint lansate în fabricație, fazele de execuție, normele calitative ce trebuie riguros respectate. De mai multă vreme își dovedește eficiența inițiativa „Calitatea — mindria fabricii", în cadrul căreia fiecare al cincilea lucrător urmărește calitatea produselor realizate de ceilalți patru, întărindu-se astfel controlul inter- fazic. „Aș spune că experiența pe care am dobindit-o nu ne îngăduie răgaz decit pentru lucrul de calitate", conchidea maistrul Gheorghe Său, șeful unui atelier fruntaș în întrecere.

întreaga activitate este astfel organizată incit să se asigure un randament maxim in execuție, cel mai scurt timp in realizarea unei operații sau a produsului finit, o calitate ireproșabilă și o răspundere maximă la fiecare loc de muncă. în acest sens s-a optat pentru specializarea brigăzilor pe firmele beneficiare. O măsură care asigură, printre altele, un spor de productivitate de 5 pînă la 10 la sută. Așa se explică faptul că. în cel mult două săptămini, orice comandă lansată întreprinderii orădene de către un partener extern poate fi pregătită tehnologic, lansată in producție, executată și livrată. Firește, o asemenea operativitate reprezintă oglinda bunei organizări a producției pînă în cel mai mic amănunt. Dincolo de mobilitatea și •dinamismul producției, nu este mai puțin important însă și contactul permanent cu firma beneficiară. Nu în puține situații, specialiștii unității fac propuneri pentru îmbunătățirea unor modele. Transmise operativ partenerului extern, asemenea sugestii determină adesea sporirea contractelor.
V

care să demonstreze cu puterea dePot fi date numeroase exemple netăgăduit a faptelor eă îndeplinirea și depășirea planului la export este înainte de toate o problemă de conștiință profesională, de adevărată mindrie patriotică. în fond, muncitorii și specialiștii din tara noastră au demonstrat în repetate rinduri că au un înalt nivel de pregătire profesională, că pot realiza in cele mai bune condiții sarcinile de plan in acest domeniu. Pe de altă parte. întreprinderile noastre dispun de o bază tehnică dintre cele mai moderne, de mașini și utilaje de mare randament. Totul depinde de munca oamenilor, de măsurile concrete care se iau de consiliile oamenilor muncii din fiecare unitate, pentru desfășurarea ritmică a producției, la parametri calitativi superiori. Rezultatele bune obținute de numeroase colective de oameni ai muncii in îndeplinirea planului la export pe luna august trebuie să constituie un Îndemn Ia acțiuni și mai hotărite pentru asigurarea fondului necesar și onorarea exemplară a tuturor contractelor încheiate nerii de peste hotare. de marfă cu parte-
Ion TEODOR, Nicolae MOCANU, loan LAZA

și la beneficiar (determinate de re- clamații, intervenții in termen de garanție, paușal, bonificație de preț Ș.a.).Pe că a zent lui tehnic și calitativ al produselor. Faptul că sarcinile de creștere a nivelului tehnic și calitativ al produselor sint dublate de cele de reducere a consumurilor de materii prime, combustibili și energie, urmă- rindu-se o înaltă valorificare a materiilor prime, materialelor și o micșorare a cheltuielilor la 1 000 lei producție-marfă, demonstrează orientarea către aspectele de eficiență și competitivitate ale calității.Abordarea preventivă este un alt principiu potrivit căruia calitatea nu se controlează — deci nu se acționează numai in

O asemenea abordare economi- calității este întemeiată in pre- strategia de creștere a nivelu-

în perioada care a trecut de la Începutul anului, oamenii muncii de la întreprinderea de tricotaje și perdele din Pașcani au obținut o producție-marfă suplimentară în valoare de 43,7 milioane lei, în principal prin creșterea productivității muncii cu 5,5 la sută față de prevederile de plan. La aceasta a contribuit în mod deosebit aplicarea măsurilor stabilite in programul de perfecționare a organizării și modernizare a producției. Astfel, s-au dezvoltat capacitățile de lucru pe verticală, îndeosebi transportul firelor prin instalații

ț ............... .supraetajate. în secția de confecții s-a făcut „din mers“ o reampla- sare a agregatelor și benzilor automate, montîndu-se pe aceleași spații cite 16—17 agregate, față de 12, cite erau inițial proiectate. In secția de perdele au fost transformate o serie de mașini simple pentru a se realiza perdele cu lățimi intre 1,50—4,60 metri, care întrunesc astfel toate condițiile cerute pentru export. In fotografie : aspect din secția perdele. (M. Corcaci, corespondentul „Scinteii").Foto : S. Cristian

ca. în spiritul științei și practicii conducerii, să abordăm citeva dintre cele mai noi, mai moderne. Intre acestea, un Ioc important îl are „metoda GECA" — gestiunea calității —> care se constituie intr-un instrument oferit conducerilor unităților economice pentru previzioriarea, analiza și controlul calității produselor din punct de vedere economic, tehnic si social. Scopul urmărit de metodă este determinarea și asigurarea nivelului și structurii calității produselor, potrivit cerințelor și exigențelor beneficiarilor, in condițiile unui cost total de obținere și exploatare cit mai redus. Obiectivele prin intermediul cărora scopul metodei GECA este transpus în practică pot fi formulate astfel : determinarea și compararea permanentă a nivelului ■ și structurii calității produselor proiectate și fabricate cu cerințele beneficiarilor interni și externi, in prezent și în perspectivă ; cunoașterea în detaliu a tendințelor și dirijarea factorilor care influențează calitatea ; identificarea, evaluarea, urmărirea și orientarea principalelor costuri implicate de cunoașterea tendințelor, determinarea și asigurarea calității solicitate ; analiza corelată a costului calităților cu costul de producție și de vînzare ; asigurarea informațiilor complexe necesare adoptării deciziilor de dirijare a calității produselor într-o abordare preventivă, complexă și de previzionare a dezvoltării unității.Abordarea economică a calității produselor reprezintă în contextul noului tip de comportament un prim principiu, potrivit căruia în determinarea și obținerea caracteristicilor calitative trebuie să se aibă in vedere, în primul rînd, aspectele dependente de costurile de producție și de exploatare, de preț de vin- zare, beneficiu, rentabilitate. Punerea pv prim plan'/ a ' aspectelor tehnice ale țeațității a impus necesitatea creării unor instrumente de evidențiere, control, dirijare și urmărire a cheltuielilor legate de calitate. Costul total al calității, co- mensurind cheltuielile de determinare și obținere a nivelului de calitate solicitat de beneficiari, constituie unul din instrumentele prin care conducerea întreprinderii poate fi informată operativ sau post- operativ asupra eforturilor întreprinse și desfășurate în această direcție, în structura lui, costul total al calității include cheltuieli care, potrivit destinației lor, sint grupate in : costul prevenirii apariției defectelor, costul identificării defectelor și costul noncalității. Costul prevenirii apariției defectelor cuprinde, în general, cheltuielile efectuate in fazele de cercetare-proiectare și pregătire a fabricației produsului, în vederea determinării nivelului și structurii calității solicitate pe piață. astfel incit să poată fi evitate nu numai rebuturile și remanierile în procesul de fabricație, defecțiunile in exploatare, dar și respingerile și refuzurile beneficiarilor ca urmare a lipsei de concordanță cu nevoile și cerințele lor. Costul identificării defectelor este alcătuit din cheltuielile soli- citate de operațiile de urmărire a calității, de apreciere și comparare a performanțelor produselor cu specificațiile și standardele de obținere a calității prescrise de documentația tehnologică. Acest cost susține din punct de vedere financiar eforturile de obținere a calității de conformitate. Costul noncalității include cheltuielile datorate lipsei de calitate apărute atit la producător (sub forma rebuturilor, remedierilor), cit

faza de fabricație a produselor — ci se asigură printr-o intervenție permanentă, dirijată spre fazele din amonte ale fabricației, ca și printr-o a- naliză atentă a modului de comportare in exploatare. Ideea o promovează a-de bază pe care cest principiu constă in a acționa astfel incit prin deciziile adoptate să crească in anumite proporții costurile de prevenire și identificare a defectelor, făcînd posibilă reducerea nu nufnai a costului noncalității, ci și a costului calitativ in ansamblul său.Prin abordarea previzională a calității, metoda GECA instituie la nivel de principiu necesitatea urmăririi și determinării tendințelor ce vor caracteriza, in viitor, producția și consumul, identificarea și studierea prospectivă a factorilor care imprimă calității un caracter dinamic vor trebui să ofere conducerilor de unități informații pentru elaborarea și fundamentarea strategiilor dezvoltării, în general, și a calității in special, astfel incit întreprinderile să fie capabile de a se adapta rapid modernizărilor ce se întrevăd in planul producției, în nivelul, structura și costurile de obținere a calității solicitate de consumatorii interni și partenerii externi.Abordarea complexă a calității solicită luarea in considerare, în spiritul prevederilor programului de îmbunătățire a nivelului tehnic și calitativ al produselor, nu numai a aspectelor economice și tehnice, ci și a celor de ordin organizatoric și so- cial-uman implicate în determinarea și obținerea nivelului calitativ solicitat. Supravegherea calității produselor încă din fazele de cercetare — tehnică, tehnologică și mai ales de prospectare a pieței pînă la livrarea ei către beneficiari, inclusiv în stadiul de exploatare curentă — impune conducerilor unităților economice studierea influenței tuturor factorilor și activităților implicate și dirijarea lor printr-o conduită previ- zionară și preventivă.în sfirșit, principiul participării responsabile a întregului întregește noul tip de mont solicitat de optica modificată asupra conținutului și rolului calității în actuala etapă de dezvoltare a țării noastre.' Potrivit acestui principiu. stabilirea, proiectarea, fabricarea și livrarea produselor la nivelul de calitate solicitat de beneficiari trebuie să antreneze deopotrivă personalul de conducere și pe cel de execuție.Experimentarea „metodei GECA“ în două unități semnificative din punctul de vedere al specificului ramurii construcțiilor de mașini — întreprinderea „Tractorul" Brașov și întreprinderea de tractoare Miercu- rea-Ciuc — a evidențiat necesitatea introducerii unor noi circuite informaționale pentru a vehicula cu frecvența și oportunitatea solicitate informații complexe privind stadiul calității produselor proprii și a celor similare de pe plan mondial, a unor noi instrumente decizionale, diferențiate ca posibilități de acțiune potrivit competentei acordate nodurilor decizionale ale calității, ca și crearea unor subdiviziuni organizatorice cu atribuții competente, responsabilități orientate spre realizarea noii conduite fată de calitate. Creșterea nivelului de calitate și competitivitate a tractoarelor românești fabricate de unitățile amintite, ca și importantele economii obținute prin costurile evitabile demonstrează nu numai eficiența metodei, ci și necesitatea extinderii utilizării ei și în alte unități economice și ramuri ale industriei românești.
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Brevetoteca - sursă potențialăLa o consfătuire a inventatorilor și inovatorilor clujeni, organizată de comisia inginerilor și tehnicienilor a consiliului județean al sindicatelor, au fost puse in evidență, pentru a fi extinse și generalizate, rezultate și preocupări ale celor peste 300 de cercuri de inventatori și inovatori din județ. Cu acest prilej s-a arătat că, anual, in cadrul acțiunii de creație științifică și tehnică de masă, se rezolvă circa cinci mii de obiective, cu o eficiență economică sute de milioane lei.Se punea totuși Întrebarea : toate aceste rezultate bune, sint lorificate în suficientă măsură tențialul valoros de creație științifică și tehnică, inventivitatea oamenilor muncii din județ in rezolvarea unor probleme noi cu care se confruntă unitățile economice ? Răspunsul a fost că trebuie să se facă mai mult pentru stimularea mișcării de masă a inventatorilor și inovatorilor. De aici propunerea care s-a făcut privind înființarea la Cluj-Napoca, pe lingă Institutul politehnic, a unei brevetoteci. adică a unei biblioteci care să cuprindă descrieri de brevete de invenții, cataloage de produse noi. prospecte obținute de la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, de la expoziții și tirguri internaționale.Și iată că, acum, brevetoteca de la Institutul politehnic din Cluj-Napoca este o realitate. Am vizitat-o în urmă cu cîteva zile. Profesoara Doina Ceșa, responsabila acestui nou centru de documentare șl informare, care funcționează pe lingă

biblioteca institutului, ne-a vorbit despre interesul larg stîrnit in scurt timp in rindul unor categorii diverse de oameni : de la cadre didactice universitare și cercetători pină la studenți, ingineri, maiștri, muncitori, inventatori și inovatori din întreprinderi și unități de cercetare și învățămint. Brevetoteca dispune de peste 47 mii titluri de descrieri de brevete și invenții publicate dedecu va- po-

• • • •pentru noi invenții și inovațiidin județe cu puternice unități industriale noi, din județele din apropiere. unde lucrează ingineri care au absolvit institutul clujean. Am întilnit aici tineri de la Combinatul metalurgic din Cimpia Turzii. de la Confbinatul de utilaj greu, întreprinderile „Unirea", „Metalul roșu", întreprinderea de electronică industrială și automatizări, Fabrica de mașini de rectificat din Cluj-Napoca.
idee și valoarea ei

O.S.I.M. și este organizată după sistemul internațional d'e clasificare 
a brevetelor de invenții. Se află aici descrieri de brevete din toate domeniile în care institutul pregătește specialiști : metalurgie, construcții de mașini, electronică, electrotehnică, construcții industriale și civile, transporturi, mecanică agricolă, industrie alimentară.Ce a demonstrat pînă. acum existența brevetotecii clujene ? Faptul că un mare număr de tineri cercetători, studenți, ingineri, muncitori cu înaltă calificare sînt preocupați de activitatea de creație științifică și tehnică, de rezolvarea unor probleme practice din unitățile economice, de realizarea unor lucrări de diplomă, de doctorat, conferințe pentru manifestări tehnico-științi- fice. Și nu numai din Cluj-Napoca, ci și din alte localități din județ și

Apoi, din unități din Baia Mare, Bistrița, Satu Mare, Zalău, Sibiu.în ultimul timp, date fiind cerințele noi puse în fața cercetării ști-' ințifice și tehnice, a colectivelor de oameni ai muncii din toate sectoarele de activitate de Congresul al XIII-lea al partidului, pentru stimularea mai puternică a activității de inovare tehnică, activitatea brevetotecii s-a racordat și ea la aceste noi exigențe. Pe lingă descrierile de brevete de invenții, brevetoteca dispune acum și de planuri tematice de invenții și inovații ale unor ministere și întreprinderi din țară. Cei ce vin să se documenteze din literatura de brevete, cercetători, inventatori, inovatori au posibilitatea să mele ramuri triale, cunoască unele din proble- noi ce preocupă diferite ale economiei, unități Indus- să ofere acestora soluții în

rezolvarea problemelor cuprinse în planurile de invenții și inovații.Mai nou, pe lingă brevetoteca funcționează și un grup de creatică pentru tineri specialiști. Asistentul universitar ing. Dorin Isoc, unul dintre inventatorii și cercetătorii pasionați din institut, ne spunea că' acest grup de creatică se adresează nu numai studenților și tinerilor cercetători din institut, ci și tuturor celor preocupați de nou, de inovație. Scopul este acela de a-i iniția în domeniul creaticii. De ce ? Pentru că, așa cum ne spunea prof. dr. ing. Ioan Drăgan, rectorul Institutului politehnic din Cluj-Napoca, activitatea de cercetare, de inventi- că trebuie să se desfășoare organizat, sistematic. De aceea, informarea și documentarea tehnică trebuie să se realizeze după cerințe și criterii bine determinate, și la intimplare.Așadar, drumul spre noului, spre soluționarea valoroase poate și, în destul multe cazuri, chiar începe de aici, de la grupul de creatică, de la bre- vetotecă. Altfel spus, brevetoteca , își demonstrează eficiența prin valorificarea unor experiențe acumulate și ducerea lor mai departe, prin creșterea numărului inventatorilor și inovatorilor, al celor ce se avintă, cu ingeniozitate și pasiune, spre acel necunoscut care este noul în știință, în tehnică, în activitatea de organizare a producției și a muncii.

nu haotic,căutarea unei idei de

Marin OPREA
corespondentul „Scinteii
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CONDUCĂTORULUI IUBIT AL PARTIDULUI Și STATULUI VIBRANTE SENTIMENTE 
DE ALEASĂ STIMĂ, DE DRAGOSTE Șl RECUNOȘTINȚĂ ALE ÎNTREGII NAȚIUNI

Calde mesaje și telegrame adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu cu prilejul celei de-a 42-a
aniversări a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă»•

Printr-o coincidentă fericită, aniversăm marea sărbătoare națională a poporului român in anul in care se împlinesc 21 de ani de la istoricul Congres al IX-lea — act politic de covîrșitoare însemnătate în făurirea destinului socialist și comunist al patriei, înscris cu litere de aur în conștiința întregii noastre națiuni. Sîntem mindri că în acest an de profunde rezonante aniversare, împreună cu întregul partid și popor am omagiat cu înaltă și vibrantă cinstire împlinirea a 50 de ani de la procesul de la Brașov al luptătorilor comuniști și antifasciști, în fruntea cărora v-ati aflat dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, revoluționarul încercat și patriotul înflăcărat, ale cărui muncă neobosită și viață pilduitoare s^u contopit cu activitatea eroică și glorioasă, de peste șase decenii și jumătate, a partidului comunist, cu interesele fundamentale ale poporului român, cu nobila cauză a socialismului și comunismului pe pămîntul scump al patriei — se consemnează în telegrama adresată de COMITETUL JUDEȚEAN 
BIHOR AL P.C.R.Sorbind zi de zi din cuvîntul și exemplul dumneavoastră, ca din- tr-un adevărat izvor de apă vie, noi, oamenii muncii din străvechiul și mereu tînărul Bihor, într-o deplină comuniune de simțire și gînd cu toți fiii patriei, sîntem hotăriți să facem din faptele noastre de muncă argumente decisive pentru promovarea noii calități a vieții, punînd astfel, încă din acest an, temelii trainice celui de-al 8-lea cincinal, transpu- nînd exemplar în viață Istoricele hotăriri ale celui de-al XIII-lea Congres al Partidului Comunist Român.Ne angajăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să dăm marii sărbători a națiunii române de la 23 August semnificația deplinei angajări în tot ceea ce cutezăm și înfăptuim spre a o cinsti ca pe un eveniment epocal al istoriei noastre de ieri, de azi, de miine și de totdeauna.Sărbătorirea zilei de 23 August în acest an se desfășoară în contextul unei alte aniversări scumpe poporului nostru, împlinirea a 65 de ani de la făurirea Partidului Comunist Român, eveniment memorabil care face să ne îndreptăm gîndurile către dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, personalitate politică ce exprimă în cel mai înalt grad năzuințele vitale ale acestui popor, pe deplin conștient că în marile izbînzi repurtate în opera de edificare a societății socialiste se află definitiv încrustată inestimabila dumneavoastră contribuție teoretică și practică, activitatea tumultuoasă, plină de abnegație și cutezanță revoluționară pe care o desfășurați se arată în telegrama adresată de 
CONSILIUL CULTURII ȘI EDUCA
ȚIEI SOCIALISTE.Pentru creatorii de artă și literatură, pentru întregul front cultural, prestigioasa dumneavoastră activitate revoluționară, gindirea dumneavoastră profundă și originală . reprezintă un exemplu de patriotism, o pildă strălucită In opera de făurire a unei Românii moderne, liberă, independentă și suverană, de afirmare impetuoasă a României pe arena mondială, de realizare a păcii, înțelegerii depline și a colaborării între popoare.Cu aceste alese sentimente de dragoste și prețuire, vă rugăm să primiți, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, urarea noastră fierbinte de viață îndelungată, de multă sănătate și putere de muncă, pentru a conduce cu aceeași fermitate și clarviziune poporul nostru pe calea Socialismului, spre gloria și înflorirea scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România.La cea de-a 42-a aniversare a gloriosului 23 August — Ziua națională a Republicii Socialiste România — îngăduiți-ne să vă adresăm, cu înalt respect, din partea comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din județul Botoșani, cele mai sincere și mai călduroase felicitări, viață îndelungată, multă sănătate și fericire, ani tot mai mulți și rodnici în fruntea partidului și a țării, pentru înflorirea necontenită a inegalabilei dumneavoastră opere teoretice și practice, de care sînt legate, indisolubil. înfăptuirile fără precedent înregistrate în ultimii 21 de ani pe pămîntul strămoșesc al patriei, viitorul de aur al României socialiste — se arată în telegrama adresată de 
COMITETUL JUDEȚEAN BOTO
ȘANI AL P.C.R. și CONSILIUL 
POPULAR JUDEȚEAN.Profund și permanent recunoscători grijii necontenite și atenției deosebite pe care le purtați dezvoltării economico-sociale a județului Botoșani — în contextul dezvoltării generale și multilaterale a tuturor zonelor și județelor țării — însuflețiți continuu de înflăcăratele dumneavoastră chemări și îndemnuri de a spori calitatea și cantitatea întregii noastre munci, vă raportăm, mult stimate tovarășe secretar general al partidului, că măreața zi de 23 August este aniversată și în județul Botoșani prin noi și remarcabile succese in toate domeniile de activitate. Mai bina de două treimi din numărul unităților industriei republicane ale județului au raportat îndeplinirea sarcinilor planificate pe 8 luni ale anului cu cel puțin 10 zile înainte de termen, fapt pe seama căruia vom realiza suplimentar și vom pune la dispoziția economiei Raționale un volum de produse în valoare de peste 200 milioane lei, o bună parte dintre acestea livrîndu-se la export. Pe ogoare, am mobilizat și am trecut cu toate'forțele la pregătirea și desfășurarea campaniei de toamnă, preocupîndu-ne zi de zi. oră de oră să transpunem în practică tezele, orientările și indicațiile trasate de dumneavoastră la recenta Consfătuire de lucru a activului de partid și de stat din agricultură, toate măsurile adoptate cu acest prilej.

Cu 'prilejul aniversării victoriei revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă de la 23 August 1944, vă rugăm să ne permiteți să vă adresăm cu profund respect un fierbinte omagiu și să vă urăm din adîncul inimii viață îndelungată, sănătate, fericire și deplină putere de muncă, pentru a conduce în continuare cu aceeași strălucire, vigoare și clarviziune partidul, țara și poporul spre culmile de lumină ale socialismului și comunismului — se arată in telegrama 
CONSILIULUI DE CONDUCERE AL 
MINISTERULUI AGRICULTURII.în acest moment vă rugăm să ne permiteți a da încă o dată expresie celor mai vii și calde sentimente de dragoste și recunoștință pentru activitatea dumneavoastră neobosită consacrată dezvoltării și modernizării agriculturii noastre socialiste, bunăstării și fericirii poporului, progresului multilateral al patriei noastre.Ne angajăm ferm ca, împreună cu toți oamenii muncii din agricultură, să ne aducem deplina contribuție la înfăptuirea obiectivelor partidului, a sarcinilor și indicațiilor date de dumneavoastră pentru realizarea unei a- gri'culturi intensive, moderne și de înaltă productivitate, pentru înfăptuirea obiectivelor noii revoluții agrare. 'îngăduiți-ne, mult stimate șl iubite tovarășe secretar general

Nicolae Ceaușescu, să vă adresăm încă o dată, din toată inima, cele mai alese urări de sănătate și fericire, de viață îndelungată, spre binele și înflorirea continuă a patriei noastre socialiste.Aniversarea a 42 de ani de la victoria revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă de la 23 August 1944 constituie pentru COMITETUL JU
DEȚEAN BUZĂU AL PARTIDULUI 
COMUNIST ROMAN un minunat prilej de a vă adresa, în numele comuniștilor, al tuturor locuitorilor din această înfloritoare parte a țării, cele mai călduroase felicitări, urări de viață îndelungată, de multă sănătate și putere de muncă, spre binele șl prosperitatea patriei, spre fericirea și măreția întregului nostru popor.în contextul generos asigurat de preocuparea dumneavoastră statornică pentru dezvoltarea echilibrată, armonioasă a tuturor zonelor țării, județul Buzău a cunoscut prefaceri structurale în industrie și agricultură, in celelalte domenii ale vieții economice și sociale, reflectate în continua creștere a bunăstării locuitorilor. înfăptuirea neabătută a acestei politici științifice, umaniste a permis ca după anul 1965, pe baza repartizării unor fonduri de investiții în valoare de 50 de miliarde Iei, producția industrială să crească de la 1,6 miliarde lei la peste 24 miliarde de lei în acest an, iar cea agricolă de la 1,5 miliarde lei la aproape 6 miliarde lei, precum și darea în folosința oamenilor muncii a 59 000 de apartamente și a altor importante obiective social-culturale.Puternic mobilizați de hotărîrile Congresului al XIII-lea, de prețioasele dumneavoastră indicații și orientări, ne angajăm, mult iubite și stimate tovarășe, secretar general Nicolae Ceaușescu, să muncim cu dăruire patriotică, cu înaltă răspundere comunistă pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce ne revin în anul celei de-a 65-a aniversări a partidului și pe întregul cincinal 1986—1990.Cu prilejul sărbătoresc al celei de-a 42-a aniversări a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă de la 23 August 1944, îngăduiți-ne să dăm glas, asemenea întregii națiuni, sen-, timentelor de nețărmurită dragoste, stimă și recunoștință față de dumneavoastră, conducătorul glorios al destinelor naționale, să vă adresăm, din adîncul inimii, un înflăcărat și respectuos omagiu — se arată în telegrama adresată de CONSILIUL DE 

CONDUCERE AL MINISTERULUI 
INDUSTRIEI CHIMICE.

în îndelungata șl zbuciumata istorie românească, viața dumneavoastră eroică se înscrie ca un suprem exemplu în rîndul marilor bărbați ai a- cestui neam, al conducătorilor și oamenilor politici devotați trup și suflet poporului, care și-au înscris numele în columna măreției patriei- Din cea mai fragedă tinerețe, v-ați dăruit viața celor mai înalte idealuri ale țării, ale partidului nostru comunist, de la a cărui înființare au trecut 65 de ani. Strălucitele dumneavoastră calități de conducător și militant revoluționar s-au impus pe baricadele luptei pentru neatîrriarea și demnitatea României, pentru dreptul poporului nostru de a fi stă; pîn pe propria lui casă, mai mîndră ca oricînd, în rîndul națiunilor lumii, în conștiința întregii națiuni sînt sădite pentru totdeauna simțămintele de profundă gratitudine pentru eforturile dumneavoastră neobosite, pentru dinamismul și energia cu care militați în vederea continuei dezvoltări a industriei și agriculturii, a economiei naționale în ansamblu, înfloririi științei, îrivățămîntului și culturii, ridicării nivelului de trai material și spiritual al maselor. Vă adresăm tradiționala urare românească „Să ne trăiți întru mulți ani"!Sărbătorirea zilei de 23 August 1986, cea de-a 42-a aniversare a victoriei revoluției de eliberare socială 
• Imaginea României socialiste de astăzi, țară înfloritoare, 

în plin avint economic și social, cu un imens prestigiu în lume, 

este legată indestructibil de prodigioasa activitate revoluționară 

a tovarășului Nicolae Ceaușescu dedicată progresului multilateral 

al patriei și fericirii poporului
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• Hotărire fermă, angajare patriotică a tuturor oamenilor 

muncii de a acționa cu abnegație și inaltă răspundere pentru 

Înfăptuirea neabătută a politicii interne și externe a partidului, 

a obiectivelor stabilite de Congresul al XIII-lea al P.C.R.

și națională, antifascistă și antiimperialistă, moment istoric cu profunde semnificații pentru destinele patriei noastre, constituie un fericit prilej pentru toți oamenii muncii din județul Covasna, români și maghiari, pentru a-și exprima, în deplină unitate și frăție în muncă și viață, cel mai vibrant omagiu, împreună cu profunde sentimente de dragoste și adîncă recunoștință pentru eroica și neobosita dumneavoastră activitate consacrată, cu pilduitoare abnegație și înflăcărat patos revoluționar, înfăptuirii aspirațiilor supreme de bunăstare, fericire și pace ale poporului nostru — se arată în telegrama adresată de COMITETUL JUDE
ȚEAN COVASNA AL P.C.R.Strălucitele înfăptuiri obținute în toate domeniile edificării noii societăți, îndeosebi în perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea al partidului, care au intrat cu nemărginită recunoștință și profundă venerație în conștiința poporului și au determinat o uriașă creștere a prestigiului României și al conducătorului ei pe toate meridianele, Ie datorăm gîndi- rii dumneavoastră profund științifice și novatoare, acțiunii dinamizatoare pe care ați manifestat-o, în permanență și cu puternică forță revoluționară, asupra întregji societăți. Ca o expresie edificatoare a acestor profunde prefaceri, județul Covasna a beneficiat cu dărnicie de politica repartizării judicioase a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării, a marilor deschideri spre binefacerile culturii și civilizației socialiste, ceea ce a condus la profunde mutații calitative în munca și viața locuitorilor acestor străvechi meleaguri românești, oferindu-le strălucite condiții pentru afirmarea plenară a personalității lor.Mulțumindu-vă din inimă pentru tot ceea ce s-a înfăptuit în țara noastră în acești ani-lumină, pentru viața fericită pe care o trăim, pentru preocuparea dumneavoastră permanentă de a se pune în valoare și de ă se exploata eficient resursele țării, între care și gospodărirea unitară a resurselor de apă, protejarea și păstrarea curată a apelor și a mediului înconjurător, ne bucurăm și sîntem mindri că, sub conducerea dumneavoastră înțeleaptă, vom desăvîrși una din mărețele ctitorii ale „Epocii Ceaușescu" — „Programul național de perspectivă pentru amenajarea bazinelor hidrografice", elaborat și înfăptuit pe baza prețioaselor dumneavoastră îndrumări și indicații — se relevă în 

telegrama adresată de CONSILIUL 
NAȚIONAL AL APELOR.Ne angajăm ferm in fața partidului, a dumneavoastră personal, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ca, urmîndu-vă neabătut înaltul exemplu pe care-1 oferiți întregului nostru popor, prețioasele orientări, indicații și îndrumări, să nu precupețim nici un efort pentru îndeplinirea sarcinilor ce ne revin din documentele Congresului al XIII-lea al Partidului Comunist Român, iar prin rezultatele pe care le vom obține să demonstrăm că ne situăm la înălțimea încrederii pe care ați acordat-o Consiliului Național al Apelor.în aceste zile strălucitoare de August, cînd țara întreagă sărbătorește un eveniment de deosebită însemnătate în istoria sa, un eveniment scump întregului nostru popor — 42 de ani de la revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă — COMITETUL JU
DEȚEAN DOLJ AL P.C.R., membrii organizației noastre județene de partid, toți cei aproape 800 000 de locuitori ai acestor străvechi plaiuri românești își unesc gîndurile și simțămintele cu acelea ale tuturor fiilor patriei, omagiind drumul glorios străbătut în acești ani, marile transformări revoluționare înregistrate îndeosebi în perioada ce 

a trecut de la cel de-al IX-lea Congres al partidului.Vă exprimăm cu înflăcărare: recunoștința noastră profundă pentru această inegalabilă operă constructivă și ne reînnoim legămintul solemn, comunist de a acționa cu toată energia, cu întreaga noastră pricepere și dăruire revoluționară pentru înfăptuirea exemplară a mărețelor obiective stabilite de Congresul al XIII-lea al P.C.R., a sarcinilor ce ne revin în acest an și în întregul cincinal 1986—1990.Ingăduițl-ne, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ca — la această înălțătoare sărbătoare de August — să vă exprimăm, din adîncul inimilor noastre, strămoșeasca urare : Să ne trăiți mulți ani, cît țara, pentru țară! — alături de mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu, de toți cei dragi, pentru împlinirea aspirațiilor și speranțelor noastre de mai bine și pace, pentru propășirea nestăvilită a patriei și poporului român.Cu prilejul celei de-a 42-a aniversări a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă din România, vă rugăm să ne permiteți să vă adresăm respectuoase felicitări și urări de sănătate și viață îndelungată pentru a conduce pe mai departe destinele României socialiste pe noi culmi de progres și civilizație — se subliniază în telegrama adresată de MINISTE
RUL FINANȚELOR.Animați de alese sentimente de stimă, admirație și recunoștință pentru tot ce ați făcut și faceți pentru dezvoltarea și înflorirea continuă a patriei noastre socialiste și afirmarea ei tot mai demnă in rîndul națiunilor lumii, vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că nu vom precupeți nici un efort pentru traducerea neabătută în viață a hotărîrilor Congresului al XIII-lea al partidului, a orientărilor și sarcinilor stabilite de dumneavoastră pentru făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea României spre comunism.în aceste momente de fierbinte vibrație patriotică dedicate omagierii actului eroic care a hotărit drumul nostru ireversibil spre cele mai semețe piscuri ale civilizației socialiste, primiți, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, expresia recunoștinței adinei pe care V-o purtăm pentru tot ce ați făcut și faceți pentru partid și țară, pentru exemplul suprem pe care ni-1 oferă viața și activitatea dumneavoastră dedicate cauzei Revoluției, binelui poporului român, dreptății, suveranității și independenței, luptei pentru desăvîr- șirea omului și împlinirea vocației sale creatoare — se arată în telegrama adresată de COMITETUL JU
DEȚEAN GALAȚI AL P.C.R.

Ideile, opera, acțiunile dumneavoastră cutezătoare reprezintă contribuția cea mai prețioasă așezată la temelia etapelor de profunde prefaceri revoluționare care au dat sens și au îmbogățit istoria nouă a României. „Epoca Nicolae Ceaușescu", inaugurată de Congresul al IX-lea — în care ați fost ales, prin voința unanimă a națiunii, în cea mai înaltă funcție în partid — este și va rămîne, pentru totdeauna, cel mai luminos capitol al istoriei noastre, timpul fără egal în care s-au dăltuit și se dăltuiesc opere nemuritoare, de cea mai largă deschidere spre viitor.îngăduiți-ne, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să folosim acest prilej pentru a vă dori, din inimă, de aici, de la Dunăre, în zorii marii sărbători naționale a românilor, viață lungă și sănătate deplină, multă putere de muncă spre binele și fericirea poporului pe care îl conduceți, cu clarviziunea ce v-a impus în rîndul marilor personalități politice ale lumii contemporane, spre continuarea minunatei opere ce se desăvîrșește în acești ani, operă de pace, profund umanistă, care conferă României un strălucitor și binemeritat prestigiu în lume.în acest moment solemn, cînd întregul popor cinstește, cu profundă 

mîndrle și legitimă satisfacție, peste patru decenii de mari izbînzi sub stindardul partidului, ne îndreptăm gindul plin de recunoștință ' spre dumneavoastră, eminent ctitor de țară, sub a cărui conducere încercată România a parcurs, în ultimii douăzeci și unu de ani, o perioadă de glorie nepieritoare și împliniri fără precedent. înscrisă pentru totdeauna în inima și conștiința națiunii sub numele de „Epoca Nicolae Ceaușescu" — se arată în telegrama adresată de CONSILIUL 
DE CONDUCERE DIN MINISTE
RUL COMERȚULUI EXTERIOR SI 
COOPERĂRII ECONOMICE INTER
NAȚIONALE.Contribuția dumneavoastră esențială la vastele transformări revoluționare din viața economică, politică și socială a țării noastre, la soluționarea problemelor majore cu care se confruntă omenirea, lupta dumneavoastră neobosită ca într-o lume marcată de încordare, fră- mîntări și incertitudini să primeze glasul rațiunii și nu cel al forței rămîn înscrise cu litere de aur în istoria patriei și în conștiința umanității, conferind României socialiste un prestigiu deosebit.Puternic însuflețiți de strălucitul dumneavoastră exemplu de viață, activitate. și dăruire comunistă, ne angajăm în fața partidului, a dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că vom face totul pentru a îndeplini integral sarcinile ce ne revin din hotărîrile Congresului al XIII-lea al partidului și nu vom precupeți nici un efort pentru a vă urma cu devotament în tot ce gîndiți și întreprindeți spre binele și viitorul luminos al. țării.Măreața sărbătoare a întregului nostru popor, aniversarea celor 42 de ani de la revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, se constituie pentru locuitorii meleagurilor hunedo- rene într-un nou și fericit prilej de a vă adresa mesajul nostru de înaltă stimă și recunoștință, însoțit de sentimente de deosebită prețuire pentru dumneavoastră, ilustru conducător al partidului si statului nostru — se arată în telegrama adresată de COMITETUL JUDEȚEAN HU
NEDOARA AL P.C.R. SI CONSI
LIUL POPULAR JUDEȚEAN.Sentimentelor patriotice de adîncă bucurie cu care întîmpinăm glorioasa aniversare a eliberării patriei le alăturăm gîndurile noastre cele mai bune, însoțite de fierbinți mulțumiri pentru dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, promotorul activ și consecvent al celei mai realiste și revoluționare linii politice a partidului 

și statului nostru, pentru vasta și neobosita activitate consacrată păcii și binelui în lume, dezvoltării libere și independente a tuturor națiunilor, pentru tot ce ați făcut și faceți pentru înaintarea glorioasă a scumpei noastre patrii spre culmile înalte ale progresului, bunăstării și civilizației comuniste.Convinși că faptele noastre de muncă sînt măsura pasiunii revoluționare care ne animă, acum, la ceas de vibrantă sărbătoare, facem legă- mînt solemn de a ne spori puterea minților și brațelor noastre, elanul muncitoresc și hotărîrea revoluționară pentru a transpune neabătut în fapte prețioasele indicații și orientări, chemările, îndemnurile pe care ni le-ați adresat cu prilejul vizitelor dumneavoastră de lucru pe aceste străbune meleaguri. Vom face totul pentru ca și în acest an contribuția județului nostru la dezvoltarea bazei de materii prime și materiale să atingă cote noi, superioare, pentru a da țării mereu mai mult cărbune, metal și energie electrică, pentru a îndeplini exemplar angajamentul asumat pe acest an.în aceste momente înălțătoare, cînd sărbătorim împlinirea a 42 de ani de la victoria revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă din August 1944,
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gîndurile și sentimentele noastre, ale tuturor comuniștilor și celorlalți oameni ai muncii' din județul Neamț se îndreaptă cu profund respect și vie emoție către dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu — strălucit conducător de partid și de țară, patriot înflăcărat, militant de seamă al mișcării comuniste și muncitorești internaționale, genial ginditor și om politic, care din fragedă tinerețe v-ați identificat cu cele mai nobile aspirații ale poporului român — se arată in telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN NEAMȚ 
AL P.C.R.Avînd loc în anul împlinirii a șase decenii și jumătate de glorioasă existență a Partidului Comunist Român, a cinci decenii de la procesul luptătorilor comuniști și antifasciști de la Brașov și a 21 de ani de la Congresul al IX-lea, aniversarea Zilei naționale a României ne oferă minunatul prilej de a evoca îndelungata și eroica activitate desfășurată de dumneavoastră cu dirzenie și neînfricare, cu demnitate și fermitate, cu energie, pasiune și cutezanță revoluționară împotriva fascismului și războiului, pentru apărarea libertății, independenței și suveranității patriei, pentru înfăptuirea revoluției și construcției socialiste în România.însuflețiți de pilduitorul dumneavoastră exemplu de muncă și de viață, profund recunoscători față de sprijinul neprecupețit și permanent pe care ni-1 acordați, vă asigurăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom munci cu dăruire patriotică și spirit revoluționar pentru realizarea sarcinilor de plan pe 1986 și pe întregul cincinal actual, pentru înfăptuirea istoricelor hotăriri ale Congresului al XIII-lea, a programelor de creștere intensivă, în ritm susținut a economiei naționale, de dezvoltare puternică a științei, învățămîntului și culturii, de ridicare a bunăstării materiale și spirituale a poporului.Energeticienii din România socialistă se alătură întregului nostru popor pentru a vă adresa, cu prilejul celei de-a 42-a aniversări a glorioasei revoluții de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă de la 23 August, felicitări din adincul sufletului, impreună cu cele mai alese urări de sănătate și fericire — se arată- în telegrama adresată de MINISTERUL ENER
GIEI ELECTRICE.Totodată, vă rugăm să ne permiteți să vă exprimăm din toată inima recunoștința pentru sprijinul pe care l-ați acordat și îl acordați permanent activității noastre, asigurîn- du-vă că toți energeticienii vor munci și în viitor cu toată priceperea și răspunderea, sub conducerea 

partidului, a dumneavoastră personal, pentru Înfăptuirea politicii partidului și statului nostru, pentru transformarea in viață a istoricelor hotăriri ale Congresului al XIII-lea, a prețioaselor dumneavoastră indicații pentru dezvoltarea sectorului industriei energiei electrice și termice, pentru creșterea gradului de siguranță neintreruptă a sistemului energetic național, mințind cu energii sporite pentru obținerea noii calități in domeniul -nostru de activitate.Acum, la marea sărbătoare națională de la 23 August, în anul jubi-i liar din glorioasa existență a parti-t dului nostru comunist, cînd întreaga națiune a evocat cu mîndrie împlinirea a 21 de ani de la Congresul al IX-lea, deschizătorul erei noi, al celor mai mărețe împliniri din istoria pămîntului strămoșesc, vă rugăm să ne îngăduiți ca, în numele comuniștilor, al tuturor locuitorilor județului Timiș, să vă aducem dumneavoastră. mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. cel mai înălțător omagiu, expresia dragostei nețărmurite pentru titanica și eroica dumneavoastră muncă și luptă revoluționară puse, cu patos ardent și inegalabilă dăruire. în slujba intereselor supreme ale scumpei noastre Românii — se arată în telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN TIMIȘ 
AL P.C.R.Din adincul inimilor dăm glas recunoștinței fierbinți față de modul strălucit in care, din cea mai fragedă tinerețe, pină spre piscul grandiosului bilanț de infăptuiri contemporane. v-ați dedicat viața exemplară, activitatea neostenită, geniul creator în scopul triumfului idealurilor clasei noastre muncitoare, ale intre- gului popor, împotriva inechităților societății capitaliste, a asupririi sociale și naționale, a fascismului Și războiului, pentru construcția socialismului și comunismului în patria noastră, pentru progres și libertate, pentru pace și independentă, ceea ce v-a conferit stima și prețuirea tuturor fiilor acestui pămint și care vă înconjoară cu supremă admirație, cuvenită celui mai ilustru Erou între eroii neamului.La ceas de măreață sărbătoare, cu satisfacția de a trăi în timpul de aur al istoriei române, sub arcul de triumf al „Epocii Nicolae Ceaușescu", vă adresăm, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, urarea scumpă de multă fericire și sănătate. de neostenită putere de muncă, să fiți pe măi departe călăuza noastră dreaptă și înțeleaptă spre noi și minunate izbînzi pe calea propășirii, în libertate și demnitate, a patriei dragi. România socialistă !In telegrama adresată de UNIUNEA 
CENTRALA A COOPERATIVELOR 
MEȘTEȘUGĂREȘTI se arată : Cu prilejul celei de-a 42-a aniversări a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, dînd glas sentimentelor de aleasă stimă și prețuire, de dragoste fierbinte și profundă recunoștință ce animă pe toți oamenii muncii din cooperația meșteșugărească, vă adresăm cele mai călduroase felicitări și vă urăm — din adîncul inimilor noastre — multă sănătate și putere de muncă pentru a conduce mai departe. cu aceeași înțelepciune, fermitate și energie creatoare, poporul nostru pe drumul înaintării sale libere și viguroase spre noi culmi de progres și civilizație.Exprimindu-ne și cu acest prilej deplina adeziune la politica internă și externă a partidului și statului, profunda noastră recunoștință, inaita stimă și considerație pe care vi le purtăm pentru sprijinul permanent pe care îl acordați sectorului nostru, vă asigurăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că noi toți cei ce muncim în cooperația meșteșugărească vom acționa cu toată fermitatea, vom depune toate eforturile, întreaga noastră pricepere pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce ne revin din istoricele hotăriri adoptate de Congresul al XIII-lea al partidului, din hotăririle ce vor fi adoptate la apropiatul Congres al cooperației meșteșugărești, sporin- du-ne astfel contribuția la înflorirea pe mai departe a României socialiste.Cu prilejul aniversarii revoluției de ■ eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, CO
MITETUL JUDEȚEAN TULCEA AL 
PARTIDULUI COMUNIST ROMĂN. în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din județ, vă adresează un călduros mesaj de profundă prețuire a nobilelor virtuți înmă- nunchiate în persoana dumneavoastră, fiul cel mai iubit și devotat al poporului român, conducătorul înțelept și clarvăzător al destinelor României pe calea socialismului și comunismului. Ne folosim și de acest minunat prilej pentru a vă ura din adîncul inimilor noastre, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, cele mai sincere și calde felicitări, sănătate, fericire, putere de muncă pentru a conduce cu aceeași fermitate poporul nostru pe drumul făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării României spre comunism.Vă raportăm, mult stimate șl Iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că activitatea noastră este călăuzită de istoricele hotăriri adoptate de Congresul al XIII-lea al partidului, că sîntem preocupați să transpunem în viață prețioasele indicații pe care ni le-ați dat în vederea ridicării întregii activități economico- sociale Ia un înalt nivel calitativ. Ne exprimăm în același timp adeziunea deplină la politica externă a partidului și statului nostru pusă în slujba promovării păcii și destinderii în lume, al cărui promotor înflăcărat sînteți dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, eminent revoluționar, luptător neînfricat pentru binele și prosperitatea omenirii, cel mai iubit fiu al neamului românesc, exemplu de legendă pentru apărarea păcii pe planeta noastră.
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PERFECȚIONAREA PREGĂTIRII PROFESIONALE
OBIECTIV DE MAXIMĂ ÎNSEMNĂTATE SOCIALĂ

(Urmare din pag. I)de pregătire și perfecționare a cadrelor, acele practici școlare, încă prezente pe alocuri, cum sint, de pildă, frecventele expuneri incărcate și prelungite pînă la istovire, derivate din olj^esia informației periferice, fără semnificații, din ignorarea seducției și valorii formative pe care astăzi dialogul, dezbaterea le răs- fring asupra tinerilor, în bună parte și ca urmare a influenței exercitate de „școala paralelă" (mijloacele „mas-media"), ne aj?ar cu atit mai anacronice cu cit reflexul lor stereotip se poate prelungi peste ani, regăsindu-se și în acțiunile de reciclare din unele întreprinderi economice, spre paguba unor eforturi altminteri remarcabile. Ba mai mult : țninusurile din munca școlară datorate unor asemenea practici, trebuind oricum să fie suplinite in etapa productivă a absolvenților, calea cea mai la indemină rămin adeseori programele de reciclare, numai că, orientate astfel, a- cestea se consumă intr-o acțiune de recuperare, cind, de fapt, sint chemate să se situeze în avanposturile noului și să aducă mereu mai a- proape obiectivele de calitate ale viitorului.Iată de ce, în contextul succeselor remarcabile, dominante, dar firești, ce caracterizează astăzi întregul proces de pregătire și perfecționare a cadrelor, obiectivul analizei se cere îndreptat cu precădere asupra aspectelor deficitare tocmai pentru că nefirescul lor, contrazicînd procesul dezvoltării, poate genera o scadență cu atit mai grea pentru viitor cu cit asemenea neîmpliniri sînt depistate mai tirziu. Pentru că, de asemenea să nu uităm, împrospătarea din ce în ce mai rapidă a informațiilor, ritmul dispunerii lor în conexiuni noi, imprevizibile Cu numai cîtva timp in urmă, apariția a numeroase discipline de graniță și extinderea viziunii interdisciplinare, cu alte, cuvinte accentuarea caracterului sistematic, complex și uneori contradictoriu al cunoștințelor dobîndite de om despre sine și despre mediul existenței sale își află un corelativ logic în realitatea, tot atît de incontestabilă, că orice abdicare de la calitatea cunoașterii își amplifică urmările pină la a deveni un prag de netrecut. Și aceasta nu doar la nivelul existenței individuale, ci și al celei colective, deoarece așa cum achizițiile cunoașterii științifice se corelează intr-un sistem complex și dinamic, tot astfel minusurile pregătirii la scară individuală sau dintr-un singur sector pot adeseori perturba întregul organism social-economic. Este și moti-

vul pentru'care formarea și perfecționarea pregătirii profesionale, ca realitate organică și nu ca procent statistic, intră astăzi în ecuația definirii sau, mai exact spus, a autodefinirii fiecărui sistem de civilizație, de cultură, înscriindu-se printre indicatorii de seamă ai calității vieții.De altminteri, apelul la școală, ca la un complex sistem corelativ, este frecvent .formulat astăzi și din perspectiva metodelor moderne, a instrumentarului învățării permanente. Bunăoară, dezvoltarea intensivă a agriculturii noastre socialiste, creșterea indicatorilor săi cantitativi și calitativi reclamă, așa cum a subliniat secretarul general al partidului la recenta Consfătuire cu activul de partid și de stat din agricultură, situarea fiecărui lucrător din acest domeniu in avanposturile noului, însușirea permanentă și aplicarea creatoare a celor mai valoroase cuceriri ale revoluției științifice și tehnice contemporane. Tocmai de aceea, la noi a fost instituit un sistem de reciclare potrivit căruia fiecare angajat să-și poată îmbogăți arsenalul cunoașterii cel puțin o dată la cinci ani. Iar acest proces este menit să se desfășoare nu în sine, ci in strinsă legătură cu obiectivele de dezvoltare, de modernizare l'ixate fiecărui domeniu de activitate. Drept urmare, inaugurarea actualului cincinal, ale cărui obiective comportă o importanță hotăritoare pentru trecerea țării noastre într-o etapă superioară de dezvoltare, și-a asociat noi prevederi ținînd de întregul sistem al perfecționării pregătirii profesionale : promovarea muncitorilor în categoriile înalte de încadrare se poate face numai după însușirea celei de-a doua meserii, iar primirea de gradații sau trecerea pe trepte superioare, numai dacă omul respectiv a absolvit și un curs de ridicare a calificării sau o altă formă de perfecționare a pregătirii profesionale. Se pune deci acum, in termeni mult mai riguroși, problema mai bunei corelări a acțiunilor de perfecționare, complinirea lor cu indicatori de exigență sub care să nu poată cobori niciunde. Calitatea pregătirii fiecărui cursant trebuie să fie de nivel maxim, așa cum se preconizează în sistemul învățămîntu- lui, nu să difere eventual după locul în care muncitorul își desfășoară activitatea. în al doilea rînd, statutul muncitorului român reclamă acum mai mult decît oricînd ca fiecare nouă treaptă din condiția muncii lui să-și asocieze integral un nivel superior de cultură profesională, așa cum de altfel își propune fiecare ciclu de învățâmint și fiecare clasă școlară. Ca atare, programele de perfecționare se impun a fi acum revăzute și îmbunătățite substanțial

și sistematic incit să nu mai apară sub nici un motiv improvizațiile, paralelismele sau suprapunerile de teme și, mai ales, situațiile încă frecvente cînd unele cursuri de reciclare, atit din punctul de vedere al conținutului, cit și al metodelor folosite, se situează la un nivel inferior formelor de pregătire urmate anterior de fiecare cursant. Pe această cale îndeosebi, s-a ajuns uneori ca perfecționarea pregătirii specialiștilor să fie desfășurată în modalități subuniversitare, cu ignorarea celor mai elementare cerințe de continuitate consacrate de întreaga experiență a învățămîntu- lui. în al treilea rînd, raportarea la sistemul activității școlare conduce spre imperativul elaborării mai multor lucrări ajutătoare, a studiilor de caz și îndeosebi a filmelor, care de fiecare dată înviorează și sporesc eficiența cursurilor de perfecționare, în plus, experiența școlii se poate răsfrînge binefăcător și asupra sistemului de elaborare și de susținere a lucrărilor finale, concepute ca sinteză a cursurilor de perfecționare. așadar, concentrate pe o temă concretă, desprinsă din complexul de preocupări al unității economico- productive unde cursantul își desfășoară activitatea. Faptul că multe dintre aceste lucrări au siîrșlt pină acum în statutul de invenții și inovații indică deopotrivă potențialul creator și, implicit, una din direcțiile specifice de îmbunătățire metodologică a calificării profesionale a tuturor oamenilor muncii.Toate acestea demonstrează în egală măsură necesitatea îmbunătățirii întregii activități de perfecționare a pregătirii cadrelor de la nivelul ministerelor pînă la cel al întreprinderilor economice. O îmbunătățire de fond, operată în perspectiva marilor obiective ale programelor noastre de dezvoltare și care să determine generalizarea experiențelor, a metodelor superioare, cu eliminarea în întregime a formalismului și minimei rezistențe, a mediocrității de orice factură. învestirea întreprinderilor cu toată răspunderea în organizarea și desfășurarea acțiunilor de perfecționare nu micșorează cu nimic răspunderea, autoritatea, cîmpul de acțiune al centralelor și departamentelor economice ; dimpotrivă, fiind vorba despre un proces complex, cu consecințe și variate, ministerelesînt chemate astăzi să asigure unitatea și continuitatea acestui proces, cotele minime de exigență asupra unui conținut in continua diversificare, raportarea permanentă a acestuia la creația științifică și tehnică de nivel mondial. .

numeroase economice

Proba autenticitățiiUnitatea profundă a artei muzicale românești este evidentă nu numai in sincronia genurilor și ramurilor mișcării artistice, ci și în filiația lor istorică. Căci, ce altceva reprezintă actualitatea muzicii românești de- cît impreunarea convingerilor temeinice ale trecutelor generații, ale întemeietorilor școlii național^ ? Spunea, de pildă, George Dima cu peste șapte decănii în urmă : „Eu cred că acei compozitori care vreau să creeze o muzică superioară românească trebuie să contact trebuie să-i cunoască fiecare fletul lui, să fie îmbibați de spiritul genuin al poporului, căci numai așa vor reuși să fie expresia artistică a neamului lor". Admirabil crez, profetice cuvinte ! De la muzicienii care i-au fost congeneri și tovarăși de idei marelui Emi- nescu pînă la creatorii de astăzi, orice iz- bindă autentică . își află rădăcina in supunerea capacităților creatoare la proba de foc a autenticității. Si dacă istoricii de mîine ai muzicii românești vor înregistra fenomenul neobișnuit prin vitalitate și originalitate al culturii muzicale românești, esența acestuia stă în identificarea creatorilor cu mișcările profunde de conștiință ale națiunii. Este această aplecare asupra izvorului magic, mereu aducător de apă vie, factorul unificator suprem sub semnul căruia se regăsesc rații, moduri specifice muzical.Desigur, se scrie mult, din ce în ce mai mult și, inevitabil, nu totul vă rezista tim- pului. Esențial este însă că, împlinind în mai mare sau mai mică măsură așteptă-

trăiască în cu poporul.fibră din su-

stiluri, gene- personalităti, de expresie fiecărui gen

rile, partiturile sînt scrise, in imenșa lor majoritate, cu probitate. izvorind din necesitatea artistului de a comunica. de a transmite ceva contemporanilor săi. Alinierea la modă, ca scop in sine, pare a fi ieșit din modă, experimentul gratuit se automarginalizează, ca efect al nescriselor legi ale selecției naturale care, mai devreme sau mai tirziu (in general, nu foarte tirziu). acționează implacabil și în artă. Izbin- desc asupra timpului, constituindu-se în valori sigure, cu adevărat _____Ia creșterea tezaurului muzical paginile de vibrația artistului față de chemările timpului său, ale solului din care a crescut; Cei 42 de ani care au trecut din august 1944 au văzut împlinin- du-se creațiile unor maeștri din generațiile postenesciene : admirabilele buchete de cîntece ale lui Mihail Jora și baletul său „întoarcerea din adincuri", Marțian Negrea, Mihail Andricu și Sabin Drăgoi cu ultimele lor lucrări simfonice : Paul Con- stant'inescu cu Concertul pentru pian și orchestră — bijuterie în creația românească de gen, cu pateticul triplu concert și cu o- pera eroică „Pană Lesnea Rusalin". în domeniul dramatic si oratorial un loc de cinste îi revine compozitorului Gheorghe Dumitrescu prin vasta sa frescă sonoră dedicată momentelor de seamă din istoria națională și miturilor fundamentale ale folclorului românesc. în- tr-un gen de largă popularitate, Gherase Dendrino, Elly Roman și George Grigoriu au înscris succese durabile prin operetele lor, cafe, aducind o infuzie de prospețime și certe semnificații e-

aporturile originalenațional, impregnate

ducative, evocă tipuri și momente din istoria românească a veacului romantic ; după cum o reușită remarcabilă in sfera baletului pe temă revoluționară revine lui Cornel Trăilescu („Primăvara"). autor și al unor partituri de statornic succes destinate celor mai mici dintre vizitatorii Operei...în domeniul atit de vast al muzicii simfonice. oratoriale și de cameră, unul dintre fenomenele importante ale ultimilor ani este profuziunea de creații în genurile ample. Tendința este vădită, într-o semnificativă cuprindere a diverselor WilhelmSimfonia a XV-a, dedicată Anului Internațional al Păcii, Pascal Bentoiu cu ultimele cvartete și simfonii, Anatol Vieru cu Simfonia a V-a, pe versuri de Mihai Eminescu, Zeno Vancea cu Sonata pentru vio- lină solo și Trio de coarde, Sigismund To- duță cu Sonata pentru vioară și pian, Anton Zeman cu Simfonia a Ifl-a, „1784", Șerban Nichifor cu Simfonia a Ii-a, Liana Alexandra cu Simfonia a IV-a, „Ritmuri contemporane", Sorin Le- rescu cu Simfonia „O- rizont ’44“, Doru Po- povici cu cantata Poemă de august, Dumitru Capoianu cu oratoriul (pe temă antirăzboinică) „Flăcări de singe", Tiberiu Fatyol cu oratoriul „Spre comunism" etc. Sînt, a- ceste partituri din cea mai nouă recoltă, semne ale înțelegerii superioare, responsabile, a ideii de cultură socialistă, omagiul pe care îl aduc prin arta lor evului de profunde transformări revoluționare, ofrande ale muzicienilor la marele efort creator al națiunii.

generații :Berger cu

Radu GHECIU

A. apărut

NICOLAE CEAUSESCU
cu activulCuvintare la Consfătuirea 

de partid și de stat din agricultură
19 august 1986

Editura politică

CRONICĂPrin decret prezidențial :— Tovarășul Cornel Pacoste se numește in funcția de viceprim-ministru al guvernului.— Tovarășul Dimitrie Ancuța se numește în funcția de viceprim-ministru al guvernului.— Tovarășul Ion M. Nicolae se eliberează din funcția de viceprim- ministru al guvernului, urmind a primi alte însărcinări.— Tovarășul Vasile Pungan se eliberează din funcția de ministru al comerțului exterior și cooperării economice internaționale.— Tovarășul Uie Văduva se numește in funcția de ministru al comerțului exterior și cooperării economice internaționale și se eliberea-

ză din funcția de ministru al afacerilor externe.— Tovarășul loan Totu se numește in funcția de ministru al afacerilor externe și se eliberează din funcția de viceprim-ministru al guvernului.— Tovarășul Petre Gigea se <” berează diij funcția de ministru finanțelor.— Tovarășul Alexandru Babe numește în funcția de ministru al nanțeior.— Tovarășul Teodor Coman eliberează din funcția de președinte al Comitetului pentru Problemele Consiliilor Populare.— Tovarășul Gheorghe Pană se numește in funcția de președinte al Comitetului pentru Problemele Consiliilor Populare.
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20,00 Telejurnal
20,20 Actualitatea în economie
20,30 Patriei in August. Emisiune de 

cîntece și versuri
20,45 Tribuna TV. Calitatea — îndato

rire și mindrie muncitorească. Do- 
cumentar-anchetă realizat în in- 
timplnarea Congresului Consiliilor 
Oamenilor Muncii

11,00 Film serial (color) : „Căpitanul 
Fracasse". Producție a Televiziu
nii Sovietice. Premieră pe țară. 
Cu : Oleg Menșlkov, Mihail Dani
lov. Iuri Iarveț, Svetlana Toma, 
Anna Isaikina, Leonid Iarmolnik, 
Anastasia Bedredinova. Scenariul : 
Iuri Vizbor. Regia : Vladimir Sa
veliev. Episodul 1

21,50 Telejurnal

Iii <' ...41

Aspect de la expoziția etnografică deschisă recent la Muzeul satului din Capitală Foto : S. Cristian

Vizita delegației tineretului din R. D. GermanăDelegația Tineretului Liber German (F.D.J.) din R.D. Germană, condusă de Eberhard Aurich, prim- secretar al C.C. al F.D.J., care efectuează, în aceste zile, o vizită în țara noastră, la invitația C.C. al U.T.C., a fost primită de tovarășul Nicu Ceaușescu, membru supleant al Comitetului ~ al P.C.R., U.T.C.Cu acest schimb de privind celor două organizații de tineret in direcția mobilizării tinerei generații la înfăptuirea obiectivelor de dezvoltare economico-socială stabilite de P.C.R., respectiv P.S.U.G.în cadrul întrevederii au fost , evocate raporturile de prietenie și colaborare dintre cele două partide și țări, care cunosc o continuă dezvol-

Politic Executiv al C.C: prim-secretar al C.C. alprilej s-a realizat un informații și experiență preocupările actuale ale

tare, pe multiple planuri, în spiritul înțelegerilor convenita între tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășul Erich Honecker, secretar general al Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Germania, președintele Consiliului de Stat al R. D. Germane.De asemenea, au fost abordate o serie de probleme ale mișcării internaționale de tineret, subliniindu- se contribuția sa activă la lupta generală a popoarelor pentru pace, dezarmare, independență și libertate, democrație și progres.
★în aceeași zi, delegația Tineretului Liber German a fost primită de tovarășul Ion Stoian, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.

Cronica zileiCu prilejul împlinirii a 20 de ani de la declanșarea luptei armate a poporului namibian, sub conducerea Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), pentru eliberarea Namibiei, reprezentantul permanent al S.W.A.P.O. la rești, Bernard Kamwi, a marți, un cocteil.Au participat Ion Stoian, bru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al adjuncți de șefi de secție Ia P.C.R., membri ai conducerii unor ministere, reprezentanți ai altor instituții centrale.Au luat parte șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră.

Bucu- oferit,mem- Politic P.C.R., C.C. al

Cu prilejul Zilei Namibiei, marți după-amiază a avut loc în Capitală o manifestare culturală organizată de Liga română de prietenie cu popoarele din Asia si Africa și Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea.Au participat reprezentanți ai Ligii române de prietenie cu popoarele din Asia si Africa, Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea. Ministerului Afacerilor Externe, studenți nami- bieni care se pregătesc în instituții de invățămînt superior din țara noastră, un numeros public.A fost prezent Bernard Kamwl, reprezentantul permanent al S.W.A.P.O. la București. (Agerpres)
vremea

Institutul de meteorologie ți hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 37 august, ora 21 — 30 august, 
ora 21. In țară : Vreme in curs de în
călzire, cu cerul variabil, cu înnorărl 
mai accentuate în regiunile din vestul, 
centrul și nordul țării. Vor cădea ploi 
care vor avea mai ales caracter de a- 
versă, însoțite și de descărcări electri-DE LA ORIZONTURILE VIEȚII. LA UNIVERSUL ARTEI CONTEMPORANE

ce, pe alocuri, In vestul, centrul și 
nordul țării și, Izolat, în celelalte re
giuni. Vîntul va sufla slab pînă la mo
derat cu unele intensificări la munte. 
Temperaturile minime vor fi cuprinsa 
între 10 și 20 de grade, mai coborîte in 
primele nopți în depresiuni și în nor
dul țării, iar cele maxime intre 24 și 
34 de grade, pe alocuri mai ridicate în 
sud, în a doua parte a intervalului. 
Dimineața, in centrul țării și la munte, 
local, se va semnala ceață. In Bucu
rești : Vremea în încălzire, cu cerul va
riabil, mai mult senin noaptea, la în
ceputul intervalului. Tendință de ploa
ie de scurtă durată spre sfîrșitul inter
valului. Vintul va sufla slab pină la 
moderat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 14 și 17 grade, iar cele 
maxime între 31 și 34 de grade.
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Creatorii contemporani și-au alăturat condeiul idealului de relevare a valorilor istorice, de valorificare a tradițiilor luptei patriotice și revoluționare a poporului nostru. Sinte- tizind experiența istorică și concluziile dezvoltării sociale din perspectiva materialismului dialectic și istoric — cea mai înaintată concepție despre lume și viață — răspunzind orientărilor secretarului general al partidului privind edificarea unei atitudini noi față de istorie, față de trecutul poporului, creatorii contemporani participă la adincirea conștiinței de sine a poporului nostru, la întreținerea vie a sentimentului conștiinței naționale.Interesul pentru istorie fiind o trăsătură distinctă a tradiției noastre literare, o dominantă a dramaturgiei românești din secolul al XIX-lea (Alecsandri, Hasdeu, Davila, Delavrancea), și reținind apoi și importanți scriitori din perioada interbelică (Nicolae Iorga, Mihail Sorbul. Victor Eftimiu, Camil Petrescu, Ion Luca), autorii contemporani au contribuit la consolidarea aprecierii că dimensiunea istorică este o permanență a scrisului pentru teatru și au conferit speciei o dezvoltare fără precedent. Teatrul istoric a beneficiat de contribuția talentelor noastre celor mai proeminente, atrăgind, totodată, și condeiele tinerilor autori.Numeroase volume ce au-văzut lumina tiparului, cu deosebire in ultima vreme, spectacole de profundă rezonanță realizate pe scenele Naționalelor din Craiova (unde se desfășoară bienal un festival de teatru istoric, a cărui ultimă ediție, a V-a, a fost dedicată aniversării a 65 de ani de la făurirea Partidului Comunist Român), din Iași, București, Tirgu Mureș, Timișoara, a teatrelor din Oradea și Constanța, Piatra Neamț și Brașov, Baia Mare și Bîr- lad etc. au atras, la timpul cuvenit, atenția asupra amplorii și vitalității fenomenului.O importantă carte (920 pagini), pusă recent la dispoziția cititorilor de către Editura „Eminescu" se constituie intr-un argument nou, actual, deosebit de convingător in acest sens. Este vorba despre „O antologie a dramei românești istorice" — perioada contemporană, îngrijită de prof. dr. docent Ion Zamfirescu, binecunoscut pentru marea sa competență in domeniu. Antologia include douăsprezece din operele reușite ale „genului" — sub semnătura lui Valeriu Anania. Paul Anghel. Mircea Bradu, Paul Everac, Mihnea Gheorghiu, Horia Lovinescu, D. R. Popescu, Al. Sever, I. D. Sirbu, Marin Sorescu, Dan Tărchilă și Al. Voitin. Textele beneficiază de un amplu studiu introductiv, fiind prevăzute cu note biografice, concise portrete critice și grăitoare fragmente de critică literară și teatrală, utile în in- drumarea receptării.Așa cum reiese și din această e- diție, apleeîndu-se asupra documentelor consacrate, dar și asupra multor mărturii inedite, atestări materiale ignorate ori descoperite recent. 

„drama istorică scrie istorie", cum se exprima atit de sugestiv prof. Ion Zamfirescu, contribuind (in forma sensibilă specifică artei) la demersul atit de viu după Congresul al IX-lea al P.C.R. — de aducere la lumină, reconstituire și restituire a unor evenimente și acte cruciale pentru soarta și aspirațiile seculare, pentru statutul de demnitate al poporului nostru.Scriitorii contemporani au îmbrățișat multe din etapele însemnate și momentele hotăritoare ale formării și dezvoltării istoriei poporului. Au evocat — pe urmele lui Mihai Emi- nescu, Lucian Blaga — refăcînd date, structuri originare, civilizația și spiritualitatea dacă, iar apoi perioada conviețuirii daco-romane („Muntele" de D. R. Popescu, piese semnate de Paul Anghel, Mihnea Gheorghiu, Tudor Popescu). Au reînviat scene și 
PATRIOTISMUL TEATRULUI ISTORIC

situații din perioada constituirii și afirmării primelor formațiuni statale. (Valeriu Anania remareîndu-se in acest sens, atit prin „Steaua Zimbrului", reprodusă in amintita antologie, cit și prin „Greu pămintului", jucată cu succes la Naționalul craio- vean).Multe din piesele istorice contemporane au dus mai departe filonul tradițional al portretizării unor personalități istorice tutelare. A fost continuat deci ciclul „dramelor voievozilor": „Io, Mircea Voievod" de Dan Tărchilă, „Săptămîna patimilor" și „Viteazul" de Paul Anghel, „Capul" de Mihnea Gheorghiu, „Petru Rareș" de Horia Lovinescu, „Răceala" și „A treia țeapă" de Marin Sorescu „loan Vodă cel Cumplit" de Laurențiu Fulga etc. De asemenea: piese axate pe frămintările unor cărturari și ipostaziind conflictul dintre aspirația individuală și presiunile istoriei, dintre libertate și necesitate („Descăpățînarea" de Al. Sever, dar și „Drumuri și răscruci" de Paul Everac).Marile răscoale țărănești au generat, iarăși, fresce dramatice de amploare (evocind tablouri umane ample și determinări social-politice largi), dar și piese de idei preocupate de mecanismele istoriei și condiționările etosului individual în istorie („Coroană pentru Doja" de Aurel Gheorghe Ardeleanu. „Procesul Horia" de Al. Voitin. „Urme pe zăpadă" de Paul Everac, lucrarea inspirată tot de evenimentele de la 1784 a lui Mircea Vaida). Așa cum procedase și Camil Petrescu în „Bălcescu". oprindu-se la mișcarea Iul Tudor Vladimirescu—Mihnea Gheorghiu (în „Zodia taurului"), Ion Brad )

în piesa închinată revoluției de Ia 1848 („Nu pot să dorm") ori in „Arheologia dragostei" și alții au îmbinat cronica, portretul și fresca socială. imagini ale mișcării maselor cu investigații ale trăirii și gindirii ■ protagoniștilor istoriei. Evenimentele Unirii din 1857, ca și cele ale actului de la 1 decembrie 1?18 au inspirat condeiul lui Mircea Ștefănes- cu, T. Șoimaru, Dan Târchilă. Centenarul Independenței a propus simultan atenției in variate și incitau-, te comparativ transfigurări see-'nice, drame de Horia Lovinescu („Patima fără sfirșit"), D.R.Popescu („Două ore de pace"), I. D. Sirbu („Iarna lupului cenușiu"), Dan Tărchilă („Marele soldat"). Mircea Bradu („Hotărirea"), M. Gheorghiu, M. R. Iacoban, Petru Vintilă ș.a.Pe drumul lung și greu străbătut 

de forțele revoluționare și progresiste, de o deosebită atenție s-a bucurat evoluția clasei muncitoare de la naștere și pină la transformarea ei în clasă conducătoare a societății, in principală forță socială a națiunii. O tentativă de surprindere a mișcării și gindirii socialismului românesc (datorată lui Paul Cornel Chitic), pagini emoționante despre lupta in ilegalitate a comuniștilor aflăm în opera datorată lui Al. Voitin, D. R. Popescu, Horia Lo- vinescu, A. Baranga sau in piese semnate de Al. T. Popescu, Radu F. Alexandru, Radu Bădllă, Tudor Popescu.Pe lingă bogăția și varietatea e- vantaiului tematic al piesei istorice de azi, este de semnalat ca deosebit de importantă perspectiva ei cu totul nouă față de operele clasice.Astfel, omagierea unor mari personalități istorice care s-au identificat deplin cu idealurile poporului, ale maselor lasă loc in teatrul nostru contemporan (diferit de ceea ce propunea perspectiva romantică puternic idealizantă, intr-un sens sau altul) și atitudinii critice nuanțate in concordanță cu adevărul obiectiv, istoric. Așa, de pildă : identificarea rolului jucat de apartenența de clasă a personalității istorice (elocvente fiind în acest sens lucrările ce evocă chipul lui Mihai Viteazul, Brîncovea- nu ș.a.) ori diferențierea rolului uneia și aceleiași personalități in etape diferite (un bun exemplu : ciclul istoric despre Vlad Țepeș,. semnat de Marin Sorescu, „Lăpușneanu" de Virgil Stoenescu ș.a.).Portretul personalității tn istorie este adesea adîncit atit în sensul unei mai accentuate individualizări. 

realiste, al unei pronunțate umanizări cit și în cel doar aparent opus, al unui nou mod de idealizare. Și mai accentuat este un alt fenomen : cele mai importante piese atestă mutația dinspre spectacolul pasiunilor și caracterelor (dublat de cel al ambianțelor, ceremonialelor) spre explorarea regulilor jocului dintre destinul omului și destinul qmenirii. Restitu- ția istoriei nu secolul nostru rea ei, ceea ce a centrului de de la psihologii către idei, către înțelesuri etice și politice.Predoslovia „Săptăminii patimilor", ca și finalul din „Mihai Viteazul" — unde înfăptuitorul primei Uniri simte „umbrele", aude vocile lui Horia, Bălcescu, Iancu. Gabor Aron — exprimă dorința autorului de azi de drame istorice de a depăși sen

mai este posibilă in fără problematiza- produce o modificare greutate al dramei :

libertate și socială și purtate de-adimensiune,Anghel, Dan

surile unui moment istoric anume, dau glas voinței sale de sinteză ; dorinței de a surprinde o condiție istorică națională, acea „fatalitate" („mestecăm amărăciune și ne adaptăm cu lacrimi, descălecăm in primejdie și odihnim in năluciri") infirmată prin setea de luptele pentru dreptate independență națională lungul secolelor.Adîncind această Horia Lovinescu, Paul Târchilă, Mihnea Gheorghiu au scris pagini emoționante despre raportul dintre factorii obiectivi, și cei subiectivi, dintre libertate și necesitate, ideal național și condiționări externe.In strinsă legătură cu acest aspect, drama istorică participă la definirea și descrierea, la întreținerea flăcării specificului național. Un specific adincit sub raport filozofic, ontologic. Există în drama istorică a lui Paul Anghel, Valeriu' Anania ș.a. pagini ce transfigurează admirabil cosmicitatea ca sentiment puternic, caracteristic, ori „puterea întemeierii în spirit" ce alimentează resursele rezistentei în istorie ale poporului român. Un specific surprins și sub raport etic și psihologic. Fă- cînd portretul caracteristic poporului român, aceste lucrări includ trăsături precum: dragostea față de pă- mînt și neam, „năravul statorniciei", „hărnicia cea fără de bodină", obișnuința și bucuria mun '.ii si a faptei creatoare, omenia, prietenia față de alte popoare, toleanța, puterea de a rezista cu înțelepciune. cu „energia disperării" la „greul cumpăt", la vicisitudin’ de tot soiul, capacitatea de trar rnitere a marilor

Idealuri prin „ștafeta generațiilor" etc. ' ■S-a spus încă din antichitate că istoria este o disciplină cu rol de „magister vitae". Dramaturgia istorică este o importantă pirghie, o formă de manifestare și de slujire a unor idealuri de cea mai fierbinte actualitate, ca și știința istorică de azi, care, așa cum arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu, este și o „știință a prezentului".„Ridicind" colbul de pe cronici, scriitorii relevă permanențele, continuitatea luptei, vigoarea tradițiilor eroice, evidențiază procesul indelung de cristalizare a conștiinței istorice, care definește omul contemporan. Poziția scriitorului determină, la rîn- du-i, o cristalizare de conștiință a cititorului sau spectatorului despre existența individuală și colectivă ca devenire, ca evoluție, despre valori

le creatoare și dialectice ale timpului. Cu alte cuvinte, abordarea istoriei poate sprijini atit conștiința națională, cit și o viziune existențială tonică, eroică — la nivel individual, Căci, d^că trecutul apare ca o lecție pentru prezent, ziua de azi (implicînd progres de cunoaștere și mentalitate) conferă ' o perspectivă importantă atit pentru descifrarea celor ce au fost, cit și pentru aproximarea si influențarea „vremii care vine".Actualitatea dramaturgiei Istorice a presupus și modernizarea mijloacelor de expresie — evoluția formelor, a căutărilor legate de stil rămî- nind o consecință a necesităților create de noile conținuturi.Noile perspective asupra domeniului au atras după sine abandonarea vechilor procedee literare (intregul „evantai" al descendenței romantice — cu accentul pe caractere și pasiuni. cu mize însemnate pe spectaculos exterior și decorativism, cu inflexiuni predominant melodramatice). Dramele de caracter au fost înlocuite cel mai adesea cu drame de idei. Multe dintre operele istorice apărute cu deosebire în ultimele două decenii nu mai sînt în primul rind simple „evocări" ori „reconstituiri", urmind strict succesiunea cronologică a evenimentelor, ci sint „eseuri", „ipoteze dramatice", cum este subintitulată, de pildă. „Săptă- mina patimilor", rod al sintezei, al generalizării experienței istorice (axate evident pe înțelegeri, perspective moderne, pe o filozofie materialistă, a istoriei), expresii ale libertății de „construcție estetică" a creatorului.S-a produs, paralel cu modifi

carea perspectivei și. diversificarea tematică, problematică, și o diversificare a modalităților dramatur- gice. tn vecinătatea operelor de ficțiune (izvorîte la rîndu-le dintr-o aplicată, iscoditoare cercetare) au apărut scrieri ciț importante inserții documentare („Procesul Horia", de Al. Voitin. „Hotărirea" de Mircea Bradu, piese de Mircea Vaida, Emil Poenaru), multe din lucrările apărute în ultimii ani transmițînd și ecourile istoriei românilor in plan european și universal.Alături de piesa realistă (frescă, portret), a înflorit și parabola ori drama poetică cu planuri și chiar apariții imaginare simbolice, fantastice. Interesante rezultate a dat interferarea istoriei cu mituri fundamentale ale spiritualității cristalizate in mentalitatea populară sau în creația folclorică. „Mitul păstrează eternității lamura sufletului generațiilor" — spunea Mihail Sadoveanu. Acest aspect a devenit deosebit de relevant in teatrul lui Valeriu Anania, dar și în piesele istorice ale lui Marin Sorescu. Horia Lovinescu, I.D. Sirbu ș.a. Speciilor consacrate li s-au adăugat tragicomedii și chiar comedii istorice, variante originale ale felului în care ne despărțim de trecut, de un anumit trecut, rizînd (M. Sorescu, D. R. Popescu); construcțiilor clasice li s-au adăugat structuri „moleculare" (precum cele propuse de „Capul",. piesa-spectacol a lui Mihnea Gheorghiu, interesantă cultivare a iluziei dramatice de tip tradițional și spargerea ei prin procedeul teatrului in teatru, prin montajul de citate sau prin „jocul cu timpul").Datoria artei istorice față de adevăr, rolul jucat de aceasta în actualitate sînt cu totul incompatibile cu piesele festiviste, excesiv factologice, neluminate de gind și măiestrie creatoare (care mai apar), sau cu cele vădind, dimpotrivă, flagrante carențe de informare, documentare ori de viziune și interpretare.Sfera libertății creatorului de artă Istorică, o sferă largă, generoasă, exclude dreptul Ia tratări „parțiale-, la trunchieri și subiectivizări deformatoare. la demitizări forțate (demi- tizarea fiind, din fericire, o modă ce a trecut repede) ale unor personalități intrate definitiv in Pantheonul și conștiința națională prin faptele lor. Așa după cum problematizarea istoriei nu justifică desigur „drumul liber" cerut de unii autori pentru demitizări abuzive, actualizări forțate ori viziuni fataliste, sceptice.Ca și omul de știință, creatorul este chemat să oglindească cit mai amplu, complex istoria și să o transfigureze imaginativ în deplină conformitate cu realitatea, să participe și să implice publicul, prin mijloacele artei, la o interpretare obiectivă a evenimentelor social-politice, cultivind încrederea în puterea omului de revoluționare a societății.
Natalia STANCU

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, sala mi
că) : Jocul ielelor — 19,30 ; (sala A- 
telier) : Act venețlan — 19
• Teatrul satlric-muzlcal „C. Tănase" 
(15 56 78, sala Savoy) : Romeo și Ju- 
lieta la Mizil — 19,30 ; (grădina Boe
ma) : Eu vă tac să rideți... la Boema 
— 19,30
• Ansamblul artistic „Rapsodia Ro
mână" (13 13 00) : Pe un picior de 
plai — 18
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Trubaduri și purim-spileri — 18,30

c i n a
• Căutătorii de aur: BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19, FA
VORIT (45 31 70) — 9; 11,30; 14; 16,30; 
19.
• Artista, dolarii și ardelenii: BU- 
ZEȘTI (50 43 58) — 15; 17,15; 19,15.
• Aventuri la Marea Neagră: PACEA 
(71 30 05) — 15,30; 18.30.
• Noi, cei din linia intii: VIITORUL 
(10 67 40) — 15,30; 18,30.
• întunecare: PROGRESUL (23 94 10)
— 15; 17,15; 19,30.
• Al 7-lea cartuș: FESTIVAL (15 63 84)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, MELO
DIA (11 13 49) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
• Mari regizori, mari actori: PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20.
• Fata fără zestre: VICTORIA 
(16 28 79> — 9; 12; 16: 19.
• Pugaciova: LUMINA (14 74 16) —
9; 11: 13.15; 15,30; 17,45; 20.
0 Secretul de la Santa Vittoria : 
STUDIO (59 53 15) — 9,30; 12; 14,30; 17;
19.30. |
0 Pe urmele adevărului: TIMPURI 
NOI (15 6110) — 9; 11; 13,15; 13,30;
17,45; 20.
• Tinerețe fără bătrinețe — 9; 11; 13,
nămii, fericire — 15; 17; 19,15;
DOINA (16 35 38).
• Infernul din zgirle nori: LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 9; 12: 15,45; 19.
• Pacea — victorie a rațiunii: CA
PITOL (16 29 17) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
15,45; 18: 20.
• Imperiul contraatacă: FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 12; 16; 19. POPULAR 
(35 15 17) — 15,30; 18,30, FERENTARI 
(80 49 85) — 15,30; 18,30,
• Dispariția statuetei de jad: EXCEL
SIOR (65 49 45) — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 
18; 20.
• Atenție la pana de vultur: DACIA 
(50 35 94) — 9: 11,15; 13,30; 15.30; 17,30;
19.30, MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11,15; 
13,30; 15.45: 18; 20.
• Glasul iubirii: DRUMUL SĂRII 
(3128 13) — 15: 17,15; 19,30.
• Talismanul iubirii — 9; 11,15; 13.30. 
Micul lord — 15,45; 18; 20 : UNION 
(13 49 04).
• Gară pentru doi: COTROCENI
(49 48 48) — 15.30: 18,30.
• Salamandra: FLOREASCA (33 29 71)
— 9; 11; 13.* *15; 15,30; 17.45; 20, AU
RORA (35 04 66) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18: 19.45.
0 Sint timid, dar mă tratez: GLORIA 
(47 46 75) — 9; 11; 13; 15,30; 17,30; 19,30.
• Cu prețul vieții: MUNCA (21 50 97)
— 15; 17,15; 19,30.
0 Băiatul cu ricșa: CULTURAL 
(83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
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MARII SĂRBĂTORI NAȚIONALE A ROMÂNIEI
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu prilejul celei de-a 42-a aniversări a Zilei naționale a Republicii Socialiste România, doresc ca în numele Partidului Unit al Independenței (U.N.I.P.), al guvernului și al poporului din Zambia, precum și al meu personal să vă adresez dumneavoastră și prin dumneavoastră Partidului Comunist Român, poporului român felicitări cordiale și urările noastre frățești.Permiteți-mi să folosesc acest prilej pentru a reafirma atașamentul Zambiei față de valorile și idealurile nobile care caracterizează relațiile noastre bilaterale. Ne exprimăm dorința de a dezvolta aceste relații frățești în interesul economic, social și cultural al celor două popoare. Doresc să vă adresez un vibrant omagiu dumneavoastră și poporului român pentru atașamentul profund pe care îl manifestați față de pacea internațională și bunăstarea omenirii, precum și pentru dezvoltarea țării dumneavoastră.Vă rog să primiți cele mai bune urări de sănătate.
KENNETH DAVID KAUNDA
Președintele Republicii Zambia

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaSărbătorirea Zilei naționale a Republicii Socialiste România !mi oferă plăcutul prilej de a vă ădresa, în numele poporului și *1 guvernului ivorian, precum și al meu personal, cele mai calde felicitări.Vă doresc fericire personală, progres continuu poporului român, precum și un viitor fericit relațiilor statornicite intre țările noastre.Cu cea mai înaltă considerațiune,

FELIX HOUPHOUET-BOIGNY
Președintele Republicii Coasta de Fildeș

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia Zilei naționale a țării dumneavoastră prietene, îmi este deosebit de plăcut să vă adresez calde felicitări însoțite de cele mai bune urări de sănătate personală și continuu progres pentru România prietenă.

Colonel ALI ABDULLAH SALEH
Președintele Republicii Arabe Yemen, 
Comandant suprem al Forțelor Armate, 

Secretar general
al Congresului Popular General

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaTovarășe președinte șl stimate prieten.Sărbătorirea Zilei naționale a țării dumneavoastră imi oferă plăcutul prilej de a vă adresa. în numele poporului burkinabe, al Consiliului Național al Revoluției, precum și in numele meu personal cele mai vii și militante felicitări.îmi exprim convingerea că relațiile .de prietenie și cooperare care unesc țările noastre se vor întări continuu in viitor in interesul comun al popoarelor noastre și pentru edificarea unei lumi noi.Reînncindu-vă urările cele mai bune pentru dumneavoastră și pentru poporul român, vă rog să primiți, tovarășe președinte șl stimate prieten, asigurarea celei mai înalte considerațiuni.Patria sau moartea. Vom invinge !
Căpitan THOMAS SANKARA

Președintele Consiliului Național al Revoluției, 
Președintele Burkinei Faso,

Șef al guvernului

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaSărbătoarea națională a țării dumneavoastră îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa, in numele poporului mauritanian, al Comitetului Militar de Salvare Națională, al guvernului, precum și al meu personal, cele mal călduroase felicitări, precum și cele mai bune urări de fericire și sănătate pentru dumneavoastră, de progres și prosperitate pentru guvernul și poporul român prieten.Cu cea mai înaltă considerație,

Colonel MAAOUYA OULD SID'AHMED TAYA
Președintele Comitetului Militar 

de Salvare Națională, 
Șef al statului 

Republica Islamică Mauritania

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste Româniaîn numele guvernului și poporului Republicii Cooperatiste Guyana și al meu personal, doresc să vă transmit cele mai calde felicitări cu ocazia Zilei naționale a țării dumneavoastră.Aștept cu încredere in viitor dezvoltarea continuă a relațiil,or prietenești și de cooperare dintre cele două țări ale noastre in interesul reciproc al popoarelor noastre, al păcii și securității internaționale.Vă rog să primiți cele mai bune urări de fericire personală și 

de prosperitate pentru poporul român.
HUGH DESMOND HOYTE

Președintele
Republicii Cooperatiste Guyana

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu prilejul sărbătoririi Zilei naționale a țării dumneavoastră îmi este plăcut să vă adresez, in numele poporului și Guvernului Regatului Arabiei Saudlte. precum și al meu personal, cele mai calde felicitări, împreună cu urările mele de sănătate și fericire pentru dumneavoastră, de progres continuu poporului prieten al României.

FAHD IBN ABDULAZIZ AL-SAUD
Regele Arabiei Saudite

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaDoresc să vă exprim în numele UNICEF cele mai bune și •incere urări cu prilejul aniversării zilei eliberării României.Cu deosebită stimă,

JAMES P. GRANT
Directorul executiv al UNICEF

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia sărbătoririi celei de-a 42-a aniversări a victoriei împotriva fascismului și imperialismului, înfăptuită de forțele revoluționare și patriotice ale marelui popor român, am plăcerea să vă transmit sincerele mele felicitări și să adresez urări pentru obținerea in continuare de succese in dezvoltarea economică și socială • țării pe care dumneavoastră o conduceți cu demnitate.Permiteți-mi, domnule președinte, să folosesc acest prilej pen

tru a vă reînnoi sentimentele mele de cea mai distinsă considerație.
ALFONSO BARRANTES LINGAN

Președintele Stingi! Unite 
din Republica Peru

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintei^ Republicii Socialiste RomâniaDomnule președinte.Cu ocazia sărbătoririi Zilei naționale a Republicii Socialiste România, poporul și guvernul senegalez mi se alătură pentru a vă adresa dumneavoastră, precum și poporului și guvernului român viile noastre felicitări.Exprim sincere urări pentru fericirea dumneavoastră personală și prosperitatea poporului român și reafirm hotărîrea noastră de a nu precupeți nici un efort și a acționa neobosit pentru întărirea raporturilor de prietenie și de cooperare care unesc, în mod atit de fericit, țările noastre.tu cea mai înaltă considerație,

ABDOU DIOUF
Președintele Republicii Senegal

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaIn numele guvernului și poporului Republicii Populare Bangladesh, precum și al meu personal, vă adresez dumneavoastră și, prin intermediul dumneavoastră, guvernului și poporului român calde urări și felicitări cu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste România.Nutresc ferma convingere că relațiile de prietenie și cooperare fructuoasă care există atit de fericit între Republica Populară Bangladesh și Republica Socialistă România vor Continua să se dezvolte în anii care vin, în avantajul reciproc al popoarelor noastre.Folosesc această ocazie pentru a vă adresa cele mai bune urări de viață lungă, sănătate și fericire personală, de continuu progres și prosperitate pentru poporul român prieten.

HUSSAIN MUHAMMAD ERSHAD
Președintele Republicii Populare Bangladesh

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaFericita ocazie a Zilei naționale a României îmi oferă plăcutul prilej de a adresa dumneavoastră și poporului român, in numele meu și al poporului kuweitian, cele mai calde felicitări, împreună cu cele mai bune urări pentru fericirea dumneavoastră personală, progresul neîntrerupt și prosperitatea poporului prieten al României.Cu cea mai înaltă considerație,

JABER AL-AHMAD AL-SABAH
Emirul Statului Kuweit

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste Româniaîn numele guvernului >și poporului singaporez vă adresez dumneavoastră și poporului român felicitările noastre și cele mai bune urări cu ocazia Zilei naționale a țării dumneavoastră.

WEE KIM WEE
Președintele Republicii Singapore

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu prilejul aniversării sărbătorii naționale a României, eveniment de importanță istorică, poporul din Guineea Ecuatorială și guvernul mi se alătură pentru a vă adresa, dumneavoastră, și prin intermediul dumneavoastră poporului român, felicitările noastre profunde și sincere.Sper ca relațiile de prietenie și cooperare existente intre cele două țări ale noastre să se întărească din ce în ce mai mult, in avantajul reciproc.Vă rog să acceptați urările pe care vi le adresez pentru fericirea dumneavoastră personală și a poporului român.Cu cea mai înaltă și distinsă considerație,

OBIANG NGUEMA MBASOGO
Președintele

Republicii Guineea Ecuatorială

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia aniversării Zilei naționale a țării dumneavoastră, am plăcerea să vă transmit calde felicitări dumneavoastră, poporului român și Guvernului Republicii Socialiste România, în numele poporului și guvernului Statului Qatar și al meu personal. Folosesc acest prilej pentru a vă adresa cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de prosperitate și progres continuu pentru poporul român.

KHALIFA BIN HAMAD AL-THANI
Emir al Statului Qatar

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaAniversarea eliberării României găsește pe președintele Nicolae Ceaușescu și poporul său in prima linie a luptei pentru pace, destindere internațională și dezarmare.în numele Comitetului de conducere al Uniunji Democratice de Stingă — E.D.A. și al meu personal, vă urăm, dumneavoastră, stimate tovarășe președinte, și poporului român urări de noi succese în lupta pentru construirea socialismului, pentru pace și dezarmare.
MANOLIS GLEZOS

Președintele
Uniunii Democratice de Stingă — E.D.A. 

din Grecia

COMITETULUI CENTRAU
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂNCu prilejul Zilei naționale a României socialiste, transmitem poporului și partidului dumneavoastră cele mai bune urări de noi succese in construirea socialismului și salvgardarea păcii mondiale.

COMITETUL CENTRAL AL AKEL 
(Partidul Progresist al Oamenilor Muncii 

din Cipru)

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia celei de-a 42-a aniversări a eliberării și independentei națiunii române, doresc să vă transmit dumneavoastră, și prin dumneavoastră poporului român, urările republicanilor italieni, la care adaug salutul meu personal și amintirea călătoriei făcute la București, a întilnirii noastre din august 1980.Sărbătorirea zilei de 23 August ne readuce în memorie cum, în ultima fază a celui de-al doilea război mondial. Italia și România, provenind din experiențe care avuseseră puncte comune în durere și oroare, s-au regăsit cobeligerante în lupta comună împotriva nazismului și fascismului : premisă a acelei lupte pentru pace și independență a popoarelor care, in autonomia și diversitatea regimurilor politice, ne unește în continuare.Astăzi, in condiții internaționale diferite. .Italia și România acționează în mod concret pentru ca buna înțelegere și respectul reciproc intre popoare să prevaleze. Aceasta este baza prieteniei ce leagă cele două țări ale noastre, care doresc ca și in viitor să progreseze și să se dezvolte, in spiritul respectului deplin și sincer al suveranității fiecăreia.

GIOVANNI SPADOLINISecretar general 
al Partidului Republican Italian

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general dl Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia Zilei dumneavoastră naționale, în numele guvernului, al poporului Republicii Zimbabwe si al meu personal, vă transmit dumneavoastră, guvernului și poporului român cele mai sincere felicitări.împărtășim alături de dumneavoastră bucuria sărbătoririi celei de-a 42-a aniversări a victoriei împotriva fascismului și imperialismului.Eforturile In consolidarea acestei victorii sînt dovedite de sprijinul Republicii Socialiste România acordat luptei de eliberare din sudul Africii, precum și pentru reuniunea țărilor nealiniate, sprijin care este apreciat în mod deosebit în Zimbabwe.Guvernul Republicii Zimbabwe este convins că prietenia și cooperarea existente între cele două țări și popoare constituie o contribuție activă la pace și progres în lume.Vă rog să primiți asigurarea celei mai înalte considerații.
ROBERT GABRIEL MUGABE

Președintele
Uniunii Naționale Africane Zimbabwe, 

Frontul Patriotic Z.A.N.U. (F.P.), 
Prim-ministru al Republicii Zimbabwe

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu prilejul celei de-a 42-a aniversări a Zilei naționale a Republicii Socialiste România, în numele poporului și al guvernului Republicii Orientale a Uruguayului vă adresez un cald mesaj de felicitare, precum și cele mai bune urări de prosperitate pentru națiunea română, de fericire personală pentru dumneavoastră.Folosesc această ocazie pentru a vă reînnoi asigurarea conside- rațiunii mele cele mai înalte.

JULIO MARIA SANGUINETTI
Președintele Republicii Orientale 

a Uruguayului

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia sărbătoririi Zilei naționale, am plăcerea să vă transmit, în numele meu, al guvernului și poporului Surinamului, sincere felicitări și cele mai bune urări pentru fericirea poporului român,

L. F. RAMDAT MISIER
Președintele Republicii Suriname

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaStimate domnule președinte și coleg,Cea de-a 42-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională a României îmi oferă prilejul de a vă adresa dumneavoastră, și prin dumneavoastră poporului român, calde felicitări și cele mai bune urări. Doresc să folosesc această ocazie pentru a reafirma dorința noastră sinceră de a promova în continuare relațiile care există în mod atit de fericit între țările noastre.Vă doresc multă sănătate și fericire personală.

Q. K. J. MASIRE
Președintele Republicii Botswana

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaCea de-a 42-a aniversare a zilei eliberării Republicii Socialiste România îmi oferă prilejul de a vă adresa, in numele guvernului și al poporului din Sierra Leone, cele mai cordiale felicitări, Împreună cu cele mai sincere și mai bune urări pentru dumneavoastră, guvernul și poporul Republicii Socialiste România.Adresîndu-vă urările noastre de sănătate și fericire personală, exprim speranța că raporturile cordiale statornicite între țările noastre tjpr continua să se consolideze în viitor.

General-maior J. S. MOMOH
Președintele Republicii Sierra Leone

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste România, îmi este plăcut ca, în numele meu și al poporului Statului Bahrein, să vă adresez felicitări din inimă.Folosesc acest prilej pentru a vă ura sănătate și fericire, iar poporului român progres continuu și prosperitate.

ISA BIN SALMAN AL KHALIFA
Emirul Statului Bahrein

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaDomnule președinte,Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste România, vă rog să primiți sincere felicitări împreună cu urările noastre călduroase de fericire personală și de dezvoltare economică a țării dumneavoastră.Folosesc acest prilej pentru a vă asigura de hotărîrea noastră de a face totul pentru a dezvolta și întări legăturile de prietenie și cooperare care unesc' țările noastre în interesul celor două popoare.Cu cea mai înaltă considerație,

BARKAT GOURAD HAMADOU
Prim-ministru ad-interim

al Guvernului Republicii Djibouti

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român.Cu ocazia celei de-a 42-a aniversări a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă adresam cele mai bune urări dumneavoastră. Comitetului Central al Partidului Ccțnunist Român și poporului român care luptă pentru pace, progres și socialism.

PARTIDUL COMUNIST SANMARINEZ

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaStimate tovarășe președinte.In numele Uniunii Naționale a Forțelor Populare din Maroc, precum și al meu personal, vă exprim bucuria și sentimentele de solidaritate ale maselor populare marocane și vă adresez felicitările noastre cele mai călduroase și cele mai bune urări de succes cu prilejul celei de-a 42-a aniversări a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă din România.Idealuri comune și sentimente de profundă solidaritate a destinului unesc cele două popoare și partide ale noastre și ne situează împreună pe același front de luptă pentru pace internațională, libertate și o cooperare sinceră intre popoarele lumii, în perspectiva unei noi și mai bune organizări a raporturilor umane.Vă rog să primiți, stimate tovarășe președinte, cele mai bune sentimente de solidaritate frățească și expresia salutărilor noastre celor mai distinse.
ABDALLAH IBRAHIM

Secretar general al Uniunii Naționale 
a Forțelor Populare din Maroc

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia Zilei naționale a României, doresc să vă transmit felicitările mele și cele mai bune urări de fericire personala și de bunăstare pentru România și poporul ei.

BHUMIBOL
Regele Thailandei

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste Româniaîn numele guvernului și poporului Republicii Trinidad Tobago șl în numele meu personal, am plăcerea să vă transmit dumneavoastră, guvernului și poporului român felicitări și cele mai bune urări cu ocazia aniversării Zilei naționale a tării dumneavoastră.Vă rog să primiți cele mai bune urări de sănătate pentru dumneavoastră, de pace și prosperitate pentru poporul român.

ELLIS E. J. CLARKE
Președintele 

Republicii Trinidad Tobago

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia aniversării eliberării țării dumneavoastră. îmi este plăcut să vă adresez, in numele poporului, al guvernului său — Consiliul Suprem al Revoluției din Republica Madagascar, calde felicitări, precum și cele mai bune urări de fericire personală, de prosperitate poporului român.Doresc ca relațiile de prietenie și de cooperare între țările noastre să se dezvolte tot'mai mult.Cu cea mai înaltă considerație,

DIDIER RATSIRAKA
Președintele

' Republicii Democratice Madagascar

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia Zilei naționale a țării dumneavoastră, guvernul și poporul Statului Jamaica mi se alătură in a vă transmite sincere felicitări și cele mai bune urări pentru poporul României.

EDWARD SEAGA
Primul ministru al Statului Jamaica

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist RomânCu ocazia sărbătorii dumneavoastră naționale, avem marea plăcere de a vă adresa felicitările noastre cele mal vii șl urările noastre sincere de noi succese.Ne bucură să constatăm că poporul dumneavoastră, sub conducerea Partidului Comunist Român, a dumneavoastră personal, progresează pe calea edificării societății socialiste.Dăm o înaltă apreciere bunelor relații care există între cele două țări ale noastre și ne exprimăm satisfacția pentru legăturile de cooperare și solidaritate ce unesc partidele noastre frățești.Vă rog să primiți, dragă tovarășe Nicolae Ceaușescu, expresia sentimentelor noastre de prietenie frățească.

ALI YATA
Secretar general 

al Partidului Progresului și Socialismului 
din Maroc

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România, 

Secretar general al Partidului Comunist RomânIn numele Comitetului Central al Partidului Socialist din Uruguay dorim să vă transmitem dumneavoastră, poporului, guvernului și Partidului Comunist Român salutul nostru cordial și cele mai bune urări cu prilejul celei de-a 42-a aniversări a revoluției dumneavoastră, inițiată prin insurecția armată de la 23 August 1944.Marile eforturi și sacrificii făcute de poporul dumneavoastră, de atunci și pină la deplina victorie a revoluției antifasciste, de eliberare națională și socială, s-au reflectat în marile progrese politice, economice, sociale și culturale obținute de România, sub conducerea dumneavoastră cutezătoare.Politica internațională a guvernului și Partidului Comunist Român a fost un factor activ în favoarea păcii și solidarității internaționale. Această solidaritate ne-a permis să dezvoltăm relații rodnice între partidele noastre, pe care dorim să le intensificăm.Cu cele mai bune urări pentru dumneavoastră și eroicul popor român, vă rugăm să primiți un cordial salut din partea :
JOSE P. CARDOSO

Președinte

JOSE DIAZ
Secretar cu probleme 

internaționale
Partidul Socialist din Uruguay

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaStimate domnule președinte,Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, vă rugăm să transmiteți poporului român urările noastre călduroase de pace, bunăstare și activități creatoare.Cele două popoare prietene ale noastre, care și-au propus ca obiectiv infăptuirea păcii mondiale, să servească drept exemplu luminos pentru toate popoarele, indiferent de deosebirile dintre ele.Domnule președinte, primiți cu acest prilej urările noastre călduroase de săiiătate și putere de muncă pentru continuarea operei dumneavoastră.Cu prietenie și stimă,

HARALAMBOS PROTOPAPAS
Președintele

Partidului Socialismului Democratic 
din Grecia

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaPrimiți cele mai calde felicitări cu ocazia Zilei naționale a țării dumneavoastră. Vă transmit, dumneavoastră personal și poporului român prieten urări de succes și progres.Contribuția dumneavoastră la realizarea păcii, înțelegerii și colaborării internaționale, poziția dumneavoastră privind respectarea suveranității și eliminarea intervențiilor, așa cum este cazul țării mele, sint deosebit de apreciate, constituind o încurajare pentru toate popoarele angajate în lupta pentru libertate.. Vă doresc, încă o dată, deplin succes, cu convingerea că relațiile noastre bilaterale cordiale și prietenești vor cunoaște o continuă intărire.
VASSOS LYSSARIDES

Președintele
Partidului Socialist din Cipru — E.D.E.K.

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu_ ocazia celei de-a 42-a aniversări a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, îmi este foarte plăcut să mă adresez dumneavoastră, iar prin intermediul dumneavoastră întregului popor român, pentru a vâ exprima cele mai sincere felicitări pentru rezultatele obținute pe calea progresului și dezvoltării țării.Cu multă afecțiune,

ANSELMO SULE
Prim-secretar

al Partidului Radical din Chile

i



O tară cu vocație constructivă, cu o politica dinamică, 
strălucit promovată de președintele Nicolae Ceausescu
ARTICOLE IN PRESA DE PESTE HOTARE CONSACRATE MARII SĂRBĂTORI NAȚIONALE A POPORULUI ROMAN

Marea sărbătoare națională a poporului român continuă să fie 
marcată de mijloacele de informare în masă de pe diverse meridiane 
ale globului, care, in ample comentarii consacrate României, scot in

evidență realizările istorice obținute de țara noastră in anii construcției 
socialiste, îndeosebi în perioada ultimelor două decenii, de cînd la con
ducerea partidului și statului se află tovarășul Nicolae Ceausescu.

Convorbiri 
iugoslavo-nicaraguaneBELGRAD 26 (Agerpres). — Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia se pronunță în mod hotărât pentru pace, stabilitate și respectarea dreptului fiecărui popor la propria dezvoltare socială, politică și economică și a dreptului fiecărui stat de a-și stabili propriile relații fără amestec și presiuni din afară, a subliniat Milanko Renovița, președintele Prezidiului C.C. al U.C.I., în cursul convorbirilor pe care le-a avut la Belgrad cu Daniel Ortega, președintele Republicii Nicaragua. U.C.I. — a spus el — sprijină acțiunile și inițiativele de pace ale Grupului de la Contadora în direcția soluționării crizei din America Centrală și orice altă inițiativă care să ducă la pace și progres economic și social pentru țările din regiunea amintită.

In pregătirea reuniunii la nivel înalt a țărilor nealiniateHARARE 26 (Agerpres). — în capitala Republicii Zimbabwe au început lucrările reuniunii pregătitoare a conferinței ta nivel înalt a țărilor nealiniate, cu participarea experților din statele membre. Timp de două zile va fl examinat proiectul documentului final ce va fi prezentat ulterior miniștrilor de externe și conferinței la nivel înalt a mișcării de nealiniere.

NAȚIUNILE UNITE 26 (Agerpres). — O importantă delegație a Națiunilor Unite va participa la lucrările reuniunii la nivel înalt a statelor membre ale mișcării de nealiniere. în legătură cu aceasta, la sediul O.N.U. se (evidențiază că pe agenda dezbaterilor reuniunii de la Harare sînt înscrise probleme majore ale actualității politice ,și economice internaționale.
S.W.A.P.O, reafirmă hotărîrea de a continua lupta 

pentru eliberarea Namibiei

„România — 42 de ani de la eli
berare" — se intitulează amplul articol consacrat țării noastre de revista „JEUNE AFRIQUE" și în care se menționează, la loc de frunte, că toate marile realizări ale poporului nostru au fost dobîndite „mai ales după cel de-al IX-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Român. de cînd la conducerea 
destinelor României se află 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al partidului, președintele 
țării". Se menționează astfel că, „dintr-o țară agrară, cu o industrie slabă, subdezvoltată, România a devenit astăzi un stat industriaț- agrar, cu o industrie modernă, capabilă, de pildă, să realizeze echipamente, mașini-unelte și aparataj electronic la nivelul celor mai bune produse de pe piața mondială". Reliefînd „citeva dintre trăsăturile concrete care caracterizează chipul nou al României de azi, la cea de-a 42-a aniversare a revoluției sale naționale", revista menționează, între altele : „In 1985, producția industrială a României era de o sută de ori mai mare de- cît cea din 1944. Agricultura, complet reorganizată pe bazele socialiste ale proprietății de stat și cooperatiste, și-a sporit producția de patru ori, fiind. în același timp, dotată cu un modern sistem de irigații, care acoperă 30 la sută din suprafața arabilă- a țării. Dezvoltarea industriei și agriculturii a permis creșterea venitului national de 32 de ori. Pe această bază se desfășoară o intensă operă constructivă în toate regiunile țării, In vederea dotării acestora cu locuințe, școli, spitale, diferite structuri social-culturale".

„Actualul plan cincinal, precum 
ți direcțiile generale de perspec
tivă ale dezvoltării țării pină în 
anul 2000 sint, deopotrivă, atit măr
turia capacităților și realizărilor 
României, cit și a voinței sale de 
progres pașnic, independent", continuă „Jeune Afrique".Punînd accentul pe „importanța ți caracterul exemplar ale eforturilor și succeselor României", revista subliniază, într-o concluzie cu valoare de simbol, că țara noastră a realizat „o dezvoltare extraordi
nară, după un război distrugător, 
o dezvoltare care nu s-a bazat pe 
resurse adunate din colonii și nici 
pe rentele obținute grație privile
giilor dominației, clini iste cazul 
unor țări dezvoltate, ci pe mobi
lizarea eforturilor proprii, pe auto- 
depășire și sacrificii. Nu s-a bazat 
nici pe amestecul in treburile in
terne ale altor țări, nici pe poli
tica de forță și de amenințare cu 
forța". „O legătură puternică — se arată, în continuare — s-a creat între politica internă de dezvoltare accelerată a României de către popor și pentru popor și politica externă, astfel încît să fie asigurat un climat de pace și colaborare necesar dezvoltării constructive, a unor relații de colaborare între toate statele, pe baze democratice, înfăptuirea cu succes a unei astfel de politici externe de pace și Independență națională, care situează în centrul său dezarmarea, în primul rind nucleară, deci lichidarea instrumentelor politicii de forță și dictat, se întemeiază pe analiza lucidă a forțelor existente astăzi în lume".Detaliind aspecte ale multiplelor inițiative ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, ale partidului și statului nostru pentru soluționarea echitabilă, democratică, a marilor probleme ale lumii contemporane, revista menționează : „Sint cunoscute, in acest 
sens, acțiunile președintelui 
Nicolae Ceaușescu in vederea or- • 
ganizării unei intilniri la nivel 
înalt a țărilor in curs de dezvol
tare, care ar da posibilitate state
lor respective să elaboreze, de co
mun acord, o strategie asupra ac
tivității viitoare, atit in ce privește 
conlucrarea mai strinsă intre ele, 
in direcția dezvoltării economice cu 
forțe proprii, cit și prin stabilirea 
unor puncte de vedere unitare la 
negocierile cu țările dezvoltate, tn 
cadrul O.N.U. și U.N.C.T.A.D., 
România a inițiat un amplu pro
gram de acțiune, care urmărește 
instaurarea dialogului și concer
tării in vederea deblocării negocie
rilor privind realizarea unei noi 
ordini economice internaționale".„Numeroase asemenea idei — se relevă, totodată — și-au găsit oglindirea in importantele documente și
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Nicolae Ceaușescu și al devota
mentului poporului român". „Strîns unit în jurul partidului, in fruntea căruia se află tovarășul Nicolae Ceaușescu — arată cotidianul — poporul român este angajat astăzi în îndeplinirea fermă a celui de-al optulea plan cincinal și a hotărîrilor celui de-al XlII-lea Congres al P.C.R.".Referindu-se la politica externă a țării noastre, de pace, prietenie și colaborare cu toate popoarele lumii, cotidianul relevă că „Republica Socialistă România luptă cu fermitate pentru eliminarea pericolului unui război nuclear in Europa, transformarea Balcanilor într-o zonă liberă de arme atomice și chimice, garantarea păcii și .securității pe continentul european și în întreaga lume".In continuare sînt reliefate aspecte ale strânselor relații de prietenie, cooperare și solidaritate militantă existente între cele două

ORIENTUL MIJLOCIU

LUANDA 26 (Agerpres). — într-un comunicat dat publicității la Luanda cu prilejul zilei de 26 august, „Ziua Namibiei", Organizația Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.) reafirmă hotărîrea de a continua să lupte pînă la eliberarea Namibiei de sub ocupația ilegală a regimului rasist de la Pretoria.Documentul face un nou apel la

instituirea la nivelul internațional de sancțiuni economice obligatorii pentru a determina Republica Sud- Africană să renunțe la politica de segregație rasială.Totodată, S.W.A.P.O. își exprimă mulțumirea pentru sprijinul moral și material pe care poporul nami- bian l-a primit în lupta lui de eliberare.

• „România a realizat o dezvoltare economică impe> 
tuoasă bizuindu-se numai pe eforturile proprii"

• „0 sursă de inspirație pentru toate națiunile tinere"
• „Conștiința epocii contemporane înregistrează la 

loc de frunte numele României, al președintelui ei"

țări și popoare.
„La baza politicii externe a 

României se află lupta pentru re
alizarea păcii in lume" — scrie ziarul cehoslovac „PRACE", re- ferindu-se la sărbătoarea națională a țării noastre.in context se evidențiază că evenimentele din august 1944 au deschis calea unor ample transformări în viața politică, economică și socială a țârii și sint înfățișate principalele preocupări ale țării I în actualul cincinal. In încheiere, se arată că baza politicii externe a Republicii Socialiste România o constituie lupta pentru consolidarea păcii în lume.România — subliniază ziarul —

BAGDAD 26 (Agerpres). — într-un interviu acordat agenției Reuter, președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, Yasser Arafat, a reafirmat că pacea, reglementarea și stabilitatea în Orientul Mijlociu nu se pot instaura atît timp cit nu vor fi recunoscute drepturile naționale- ale poporului palestinian în conformitate cu legitimitatea internațională. Actualele convorbiri in vederea consolidării unității între grupurile palestiniene vor stabili momentul șl data convocării unei sesiuni a Consiliului Național Palestinian.AMMAN 26 (Agerpres). — în cadrul unei întilniri cu ziariștii, ministrul iordanian pentru teritoriile ocupate, Marwan Doudin, a declarat că Iordania nu va acționa pentru o 'reglementare unilaterală de pace în Orientul Mijlociu și nu va renunța niciodată la vreo palmă de pămint. Potrivit agenției A.P., el a spus, de asemenea, că țara sa nu va semna niciodată vreun acord care să pericliteze stătutul Ierusalimului ca parte integrantă a păm.întului arab ocupat de Israel în urma războiului din 1967.

r.s.a.: Demonstrație antiapartheid reprimata 
cu brutalitate de polițiePRETORIA 26 (Agerpres). — La Soweto, unul dintre bastioanele luptei populației de culoare irțipotri- va regimului de apartheid din Republica Sud-Africană, forțele de securitate sud-africane au deschis focul împotriva unui grup de 500 de tineri. Potrivit unui prim bilanț oficial, un tînăr a fost ucis, iar alți opt răniți.Școlarii din Soweto participă de la începutul lunii la o amplă acțiune de protest împotriva prezenței armatei îh instituțiile de învățămînt rezerva

te populației de culoare. Purtătorul de cuvint al Departamentului educației a făcut cunoscut că trupele nu vor fi retrase din școli decit dacă se va restabili ordinea, cu alte cuvinte dacă .Vor înceta acțiunile anti- apartheid ale tineretului negru.Intr-un ultim bilanț privind numărul de victime de la instaurarea stării de urgență pe teritoriul R.S.A., la 16 iunie, agenția U.P.I. relevă că, în diverse incidente rasiale ca urmare a intervenției poliției, au decedat 264 persoane.
Lucrările Congresului P. S. D. din R. F. Germania

se pronunță pentru încetarea cursei înarmărilor, pentru interzicerea tuturor experiențelor cu arme nucleare, pentru dezarmare și lichidarea armelor de distrugere în masă.declarații comune semnate de președintele Nicolae Ceaușescu ’ cu conducători ai multor țări din Africa, Asia, America Latină și prin contribuțiile aduse de prezența României ca invitată Ia activitatea mișcării țărilor nealiniate".La cea de-a 42-a aniversare a zilei sale naționale, arată „Jeune Afrique", „România își afirmă cu vigoare tinerețea. Ea este o sursă de inspirație, pentru toata națiunile tinere și găsește, în același timp, în solidaritatea cu ele, ia-» voare puternice de prietenie".Ziarul nigerian „DAILY SKETCH", în numărul din 23 au-, gust, publică pe mai multe pagini articole consacrate României, inserând, totodată, portretul tovarășului Nicolae Ceaușescu. In articolul 
„România la a 42-a aniversare a 
zilei sale naționale" se . arată : „Succese cu totul remarcabile au fost obținute în perioada deschisă de Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, din 1965, de cînd in fruntea partidului și a statulu-i a fost ales Nicolae Ceaușescu. Sub conducerea sa au fost elaborate și se aplică o politică de mare amplitudine, programe concrete de dezvoltare complexă a economiei naționale, a științei, invățămîntului și culturii, a tuturor domeniilor vieții sociale, de perfecționare a întregului organism social pe calea democrației muncitorești revoluționare, de realizare a unei înalte calități a vieții umane, de înscriere activă a României în circuitul mondial de valori materiale și culturale".„Cea de-a 42-a aniversare a Zilei naționale a României — continuă articolul — are loc la scurt timp după sărbătorirea a 65 de ani de Ia crearea Partidului Comunist Român și a peste 100 de ani ai mișcării muncitorești revoluționare, care s-a născut o dată cu apariția clasei muncitoare și I rhs- pîndirea ideilor socialismului științific în România, avînd însă rădăcini adine ancorate în istoria poporului român. Mișcarea muncitorească revoluționară^ Partidul Comunist Român și-au asumat misiunea istorică de a apăra interesele naționale, independența și suveranitatea țării, de a realiza o societate a echității sociale și libertății naționale".După ce prezintă pe larg momentul istoric de la 23 August 1944, articolul relevă profundele transformări revoluționare pe care le-a cunoscut țara noastră in cei 42 de ani.

Pe temeiul înfăptuirilor de pînă acum — arată „Daily Sketch" — România proiectează programele de viitor, continuînd în ritm viguros progresul economic și social : „Anul acesta, po
porul român a trecut la realizarea 
celui de-al 8-lea plan cincinal, 
1986—1990, al cărui obiectiv fun
damental este trecerea României 
de la stadiul de țară in curs de 
dezvoltare la un stadiu superior, 
de țară mediu dezvoltată, urmind 
ca, in perspectivă, pină in anul 
2000, să devină o țară socialistă 
multilateral dezvoltată".Remarcînd faptul că o țară cu astfel de programe de dezvoltare este ardent interesată într-un climat de pace, ziarul subliniază principiile politicii externe a partidului și guvernului român, poziția principială, consecventă a României în problemele majore ale vieții internaționale actuale.

„Conștiința epocii contemporane— scrie „Daily Sketch" — în
registrează la loc de frunte nu
mele României, numele unei țări 
cu cel mai activ și original rol in 
viața internațională, țară care . în
treține bune relații cu state avind 
sisteme sociale, mărimi sau ampla
sări geografice diferite, inclusiv cu 
state in conflict".„într-o perioadă complexă șl contradictorie. ca cea actuală, cîhd punți ale înțelegerii între state sint deseori distruse, România a construit și consolidat astfel de punți. Această vocație pentru construcție, specifică diplomației românești, puternic marcată de o deschidere largă internațională imprimată de președintele Nicolae Ceaușescu. se află la baza „miracolului" edificiului impresionant al relațiuor externe actuale ale României".în ultimii 42 de ani — scrie Ia rindul său cotidianul „NODON SINMUN" din R.P.D. Coreeană— poporul român a înaintat dinamic pe drumul dezvoltării independente a țării și al prosperității naționale, drumul socialismului și al progresului. Odinioară o țară înapoiată din punct de vedere economic, România a devenit astăzi un stat industrial-agrar cu o puternică și modernă industrie, cu o agricultură socialistă care se dezvoltă multilateral.

„Strălucitele succese obținute in 
toate domeniile vieții economico- 
sociale a României — evidențiază ziarul — sint rodul conducerii în
țelepte și dinamice a tovarășului

Evenimentul de seamă din viața poporului român este de ziarul cehoslovac DEMOKRACIE", care articolul „Dezvoltarea 
socialiste".

reflectat și „LIDOVA inserează 
RomânieiImportanța istorică a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă din România, care a schimbat destinele poporului român, rolul hotăritor al P.C.R. în organizarea și realizarea acesteia, participarea armatei. române la luptele de eliberare a altor popoare de sub dominația fascistă pînă la victoria de Ia 9 Mai 1945 sînt puse in lumină de ziarul argentinian „QUE PASA".în cadrul manifestărilor organizate în Irak cu prilejul Zilei naționale, ziarul „AL THAWRA" a publicat articolul cu titlul : „Cea 

de-a 42-a aniversare a revoluției 
de eliberare împotriva fascismului 
din România. Relații avansate tft- 
tre cele două popoare prietene, ira
kian și român".Articolul scoate în evidență importanța actului de la 23 August 1944, care a deschis calea unor importante prefaceri politice, economice și sociale, ducind la dobin- direa deplină a independenței țării.Referindu-se la relațiile externe ale României, articolul elogiază politica pusă în slujba păcii, dreptului popoarelor la libertate, independență și progres, evidențiind raporturile dezvoltate dintre Irak și România, -asupra cărora întâlnirile la nivel înalt au avut o influență pozitivă remarcabilă, pe toate planurile și în toate domeniile.

„România sărbătorește aniversa
rea revoluției" — sub acest titlu cotidianul egiptean de limbă engleză „THE EGYPTIAN GAZETTE" a evidențiat, într-un articol, eforturile neobosite ale președintelui Nicolae Ceaușescu îndreptate spre soluționarea justă și durabilă a problematicii Orientului Mijlociu. pentru instaurarea unui climat de înțelegere și cooperare pe continentul european și in întreaga lume, pentru salvarea omenirii de spectrul unei conflagrații nucleare.Televiziunea egipteană a dedicat marii sărbători a poporului nostru un program special.Emisiuni consacrate marii noastre sărbători naționale au transmis și posturile de radio și televiziune din Mexic, Costa Rica, Nigeria, Malayezia, Canada și alte țări. (Agerpres)

^AGENȚIILE DE PRESĂ
TRANSMIT:

CONFERINȚA. în orașul Taiz au început lucrările oelei de-a, I IlI-a Conferințe a Congresului | General al Poporului din Republi- • ca Arabă Yemen, care se desfă- Ișoară sub deviza „Democrație, I Dezvoltare, Unificare", informează | agenția . China Nouă. Luînd cuvin- Itul, președintele Aii Abdullah Sa- i leh, care este șl ’ secretar general al Congresului, a prezentat bilan- 1 țui celor patru ani ce au trecut de . Ila crearea acestui organism. In ce privește politica externă, el a re- | afirmat că țâra sâ sprijină principiile ’ coexistenței pașnice și lupta 1 I popoarelor pentru eliberare națională. De asemenea, R. A. Yemen1 va continua politica de nealiniere , Iși va acționa pentru soluționarea I pe cale pașnică a conflictului ar- 1 mat dintre Iran și Irak.
' MIȘCAREA DEMOCRATICA 

POPULARA DIN CHILE — o ooaliție a unor formațiuni de i stingă — a adresat chemarea de a. se desfășura o grevă la nivel na- I țional, in zilele de 4 și 5 septem-
Ibrie, în semn de protest fată de I politica administrației militare a 1 țării — informează agenția Reuter. Potrivit unei declarații, dată publi- i | cității la Santiago de Chile, 11. par- | tide, care includ și foști demnitari 1 in guvern, au lansat o campanie . Ide presă în vederea desfășurării de alegeri libere. I

UN COMUNICAT DIFUZAT LAI 
I MANAGUA de conducerea Frontului Sandinist de Eliberare Na- 1 țională arată că, în prezent, Nica- , ragua trece prin cea mai dificilă perioadă economică de la victoria I I revoluției ’ din 1979, transmite agenția France Presse. Această si- I Ituație este datorată „efectelor conjugate ale războiului impus de Statele Unite" prin ajutorarea gru- . I parilor contrarevoluționare șl ale >„crizei economice, financiare și co- I merciale care afectează lumea a

BONN 26 (Agerpres). — La NUrn- berg au continuat lucrările Congresului Partidului Social-Democrat (P.S.D.), de opoziție, din R. F. Germania.Johannes Rau, vicepreședinte al partidului, a fost ales candidat din partea P.S.D. la funcția de cancelar al R.F.G. la alegerile parlamentare din 1987. Luînd cuvintul, J. Rau a arătat că P.S.D. își propune continuarea politicii de destindere, de pace și colaborare. El a cerut Statelor Unite să pună capăt amplasării rache

telor „Pershing-2“ și „Cruise" pe teritoriul vest-german și să retragă pe cele deja amplasate și a relevat necesitatea creării unor zone libere de arma nucleară și chimică în Europa.J. Rau a prezentat programul electoral al partidului în perspectiva alegerilor de anul viitor, în care sint cuprinse direcțiile generale ale activității pe plan politic, social și economic. Un element central al programului îl constituie reducerea nivelului șomajului, care afectează in prezent 2,2 milioane de persoane.
(DIN ACTUALITATEA POLITICĂ)

Mișcarea pentru pace și denuclearizare
se extinde și la antipozi

MANIFESTĂRI ÎN DIFERITE ȚĂRI ALE LUMIIMOSCOVA — Trimisul Agerpres, M. Chebeleu, transmite : La cinematograful „Forum" din Moscova, cu prilejul inaugurării „Zilelor fii-, mului românesc", au fost rostite alocuțiuni, în cadrul cărora au fost evocate semnificația istorică a actului de la 23 August 1944, succesele de prestigiu obținute de România socialistă, sub conducerea Partidului Comunist Român, în dezvoltarea economiei, culturii și științei, inclusiv în domeniul cinematografiei. Au fost reliefate, totodată, dezvoltarea continuă a relațiilor de colaborare și prietenie dintre P.C.R. și P.C.U.S., dintre cele două țări și popoare și rolul determinant pe care-1 au întîlnirile și convorbirile la nivel înalt pentru evoluția acestora.în cadrul manifestărilor organizate tn Uniunea Sovietică cu prilejul aniversării victoriei revoluției de eliberare socială șl națională, antifascistă și antiimperialistă, la cinematograful „Forum" a fost organizată, de asemenea, o expoziție documentară de fotografii — „Arhitectura românească contemporană" — iar la magazinul j,Melodia" din capitala sovietică s-a deschis Decada discului românesc.

Au luat parte reprezentanți ai Comitetului de Stat al U.R.S.S. pentru Cinematografie, M.A.E. al U.R.S.S., conducerii centrale a A.P.S.R., ai vieții culturale,CAIRO. — In cadrul manifestărilor organizate în Egipt pentru marcarea celei de-a 42-a aniversări a victoriei revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă. la sala de festivități a Partidului Național Democrat din Cairo a avut loc o adunare festivă organizată de Asociația de prietenie Egipt-Româ- nia în cooperare cu ambasada României.In cuvîntarea rostită cu acest prilej de Sayed Zaki, membru al Secretariatului general al P.N.D., președintele Asociației de prietenia Egipt—România, au fost evidențiate semnificația actului istoric de la 23 August 1944, contribuția importantă a României la victoria finală asupra Germaniei fasciste, transformările revoluționare radicale petrecute în România în anii construcției socialiste, în special în perioada de cind în fruntea partidului și statului nostru se află tovarășul Nicolae Ceaușescu.Vorbitorul a subliniat importanța pe care o au înțelegerile și acor

durile convenite la cel mai înalt nivel, cu ocazia întîlnirilor dintre președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Hosni Mubarak, pentru dezvoltarea și amplificarea relațiilor româno-egiptene.Li cuvintul său, dr. Rifaat El Mangoub, președintele Adunării Poporului, vicepreședinte al P.N.D., a dat o înaltă apreciere politicii p.'țiicipiale promovate de România pe plan internațional, rolului constructiv al președintelui Nicolae Ceaușescu la găsirea unei soluții juste și globale cauzei palestiniene și problematicii Orientului Mijlociu.Dr. Rifaat El Mahgoub a evidențiat cu satisfacție legăturile de prietenie și stimă reciprocă statornicite între președinții Nicolae Ceaușescu și Hosnî Mubarak, pe care le-a apreciat ca „o temelie solidă pentru adîncirea șl diversificarea cooperării româno- egiptene pe multiple planuri".BRASILIA. — Comisia de relații externe a Camerei Deputaților din Brazilia a adoptat o moțiune de felicitare a guvernului și poporului român cu ocazia celei de-a 42-a aniversări a victoriei revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă.

în moțiuAe sînt evidențiate tradiționalele raporturi de prietenie dintre România și Brazilia, bazate pe principiile respectului reciproc, al independenței, suveranității naționale, pe aspirațiile de pace și colaborare internațională.DHAKA. — La Ambasada țării noastre din Dhaka a avut loc o conferință de presă, în cadrul căreia au fost relevate semnificația istorică a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă din August 1944, realizările deosebite obținute de poporul român.Subliniindu-se transformările radicale ce au avut loc in viața economică, social-politică și culturală a României socialiste, perspectivele dezvoltării sale in actualul cincinal, au fost evidențiate rolul conducător al P.C.R., contribuția hotărâtoare a secretarului general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a țării noastre.Au fost reliefate poziția principială a țării noastre în problemele majore ale lumii contemporane și evoluția ascendentă a relațiilor dintre România și Bangladesh.(Agerpres)

treia" — se spune în document. | I Guvernul ■, face apel la populație | să-și sporească eforturile pentru apărarea puterii revoluționare și i I anunță că se vor lua măsuri pentru depășirea acestor dificultăți I economice,, adaugă A.F.P.
I DEFICIT COMERCIAL. Țările | in curs de dezvoltare au lnregis-1 trat anul trecut un deficit comer- i Icial global de 6.4 miliarde dolari in schimburile cu țările industria- ' lizate, se arată intț-u-n raport al Fondului Monetar International. I
Iîti 1985, exporturile țărilor în curs | de dezvoltare au înregistrat, în 1 medie, un recul de 5,7 la sută. , I precizează raportul F.M.I.

ȘOMAJ. în țările membre ale. C.E.E., numărul șomerilor inregis-
Itrați oficial era la sfîrșitul lunii | iulie de 15,65 milioane, in creștere ușoară față de luna iunie, se I arată într-un raport ăl ComisieiPieței comune. Potrivit raportului, citat de agenția Associated Press,
15,7 milioane dintre șomeri sint ti- neri sub 25 de ani. Cele | mai mari ) rate ale șomajului au fost înregistrate in Irlanda — ii 13.3 la sută. Belgia — 12.7 la șută, I I Olanda — 12,5 la. sută. Marea Bri- ' tanie — 12 la sută. Franța — 9.9, la sută și R.F.G. — 7,8 la sută.I AMINARE. Lansarea unui satelit

meteorologic, prevăzută să aibă loc 
in S.U.A. la sfîrșitul acestei săptă- 
mîni, a fost aminată, pentru a 14-a 
oară, după depistarea unei scurgeri 
de oxigen la una din rachetele pro
pulsoare, s-a . anunțat de către 
N.A.S.A. Lansarea urmează să 
bă loc la 7 septembrie.
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■ Suva și Rarotonga, nume de locuri pierdute în imensitatea Pacificului, lipsite pînă nu demult de semnificații pontice internaționale majore, au ieșit din anonimat datorită tot mal puternicei racordări a statelor și popoarelor din regiune la mișcarea mondială pentru pace, Împotriva pericolului reprezentat de acumulările iraționale de arme nucleare.Recent, la Suva, caipitala statului Fiji, au avut loc lucrările celei de-a 17-a sesiuni a Forumului Pacificului de sud, organizație politică si economică care reunește state și teritorii autonome din această regiune — Australia, Noua Zeelandă, Papua, Noua Guinee, Insulele Cook, Fiji, Kiribati. Niue, Tuvalu, Samoa de Vest, Vanuatu, Insulele Solomon, Nauru și Tonga. între problemele înscrise pe agenda reuniunii s-au aflat modalitățile concrete de aplicare a Tratatului de denuclearizare a Paci- ficuluj» de «ud, adoptat la precedenta sesiune de la Rarotonga de anul trecut, document cuprinzînd o serie de prevederi menite să sooată țările și teritoriile respective de sub incidența armelor atomice, să elimine prezența acestor arme pe un perimetru insumînd 25,8 milioane kmp. într-adevăr, zona acoperită de. tratat se întinde spre nord pină la e- cuator, la sud pînă la zona Antarcticii, care este, cum se știe, denuclearizată, la vest pînă la coasta australiană a Oceanului Indian, iar la est pînă la zona A- mericii Latine, și ea denuclearizată ca urmare a Tratatului de la Tlatelolco. Fără Îndoială, denucleari- zarea Pacificului de sud printr-o înțelegere internațională' la care să adere și statele posesoare de arme nucleare ar fi de natură să restrângă aria de răspindire a armelor nucleare și —i ceea ce este deosebit de important— să demonstreze posibilitatea realizării unor pași concreți pe calea încetării cursei spre holocaust, spre distrugerea generală.Tratatul de la Rarotonga, semnat în localitatea Avarua — centrul administrativ de pe insula Rarotonga al arhipelagului Cook — prevede ca semnatarii să nu producă sau să achiziționeze nici un fel de arme nucleare, interzice experiențele cu a- semenea arme și deversarea reziduurilor radioactive in apele Oceanului Pacific. Unele state s-au angajat să nu permită acostarea in porturi sau staționarea în apele lor teritoriale a navelor militare nucleare. Potrivit prevederilor tratatului, statele posesoare de arme nucleare sint chemate să respecte principiile de bază privind zona denuclearizată din Pacificul de sud. respectiv neamenințarea cu arma nucleară și nerecurgerea la această armă în zonă, interzicerea efectuării de experiențe nucleare în regiune. Documentul a fost ratificat pină acum de nouă state : s-a anunțat că, în curînd, alte state îl vor ratifica, tratatul. urmind apoi a fi depus, în conformitate cu procedurile în vigoare, la. Națiunile Unite.Cu ocazia reuniunii din Suva, a fost adoptat un comunicat comun în care se reafirmă dorința popoarelor din regiune de a se pune capăt experiențelor cu arma nucleară. Este știut că Franța, în pofida, protestelor Internaționale. continuă să efectueze experiențe in Mururoa, atol aflat chiar in această regiune, fiind lesne de înțeles pe de o parte neliniștea locuitorilor din zona sudică a Pacificului, iar pe de alta fermitatea cu care militează pentru oprirea imediată și definitivă a experiențelor.

Pe marginea sesiunii 
Forumului Pacificului 

de sud

Potrivit agențiilor Internaționale de presă, U.R.S.S. și R.P. Chineză s-au declarat favorabile semnării Tratatului de la Rarotonga. Marea Britanie. la rindul ei, ar avea in vedere — potrivit unui purtător de cuvint al Foreign Office-ului — semnarea unui protocol privind declararea Pacificului de sud ca zonă denuclearizată. B’ranța, în virtutea proiectelor sale militare, respinge revendicările cuprinse in Tratatul de la Rarotonga, intenționînd să continue experiențele.La refuzul Franței s-a mai adăugat încă un element de tensiune si îngrijorare : în contradicție cu efortu rile statelor din zona Pacificului dr sud, a curentului general de opinii împotriva politicii de forță. Statele Unite au trecut la exercitarea unor noi presiuni la adresa Noii Zeelande, stat participant Ia Forumul Pacificului de sud, cunoscut pentru opoziția fermă față de accesul în apele sale a navelor militare acționate cu energie nucleară sau avînd la bord arme nucleare. După cum se știe. Noua Zeelandă — care împreună cu Australia și S.U.A. este membră a Pactului militar A.N.Z.U.S. — refuză acostarea in porturile sale a unor asemenea nave. Cum S.U.A. refuză să dezvăluie care din navele sale militare au arme atomice la bord, guvernul de la Wellington s-a văzut supus din partea Washingtonului unor continue presiuni pentru a renunța la această poziție. După anularea unor manevre comune și amenințări cu boicotarea relațiilor economice, chiar în aceste zile, cînd la Suva guvernul Noii Zeelande sublinia hotărîrea de a rămîne fidel angajamentelor antinucleare, S.U.A. au anunțat suspendarea relațiilor cu a- ceastă țară în domeniul apărării in cadrul A.N.Z.U.S. Protesting împotriva acestui gest fără precedent, premierul Noii Zeelande a declarat că țara sa nu-și va schimba politica, iar legislația referitoare la interzicerea accesului în porturile neozeelandeze a navelor avînd la bord armament nuclear va fi prezentată spre aprobare parlamentului.în același sens, a reținut atenția declarația recentă a guvernului australian potrivit căreia sistarea experiențelor cu armele nucleare reprezintă o necesitate stringentă, o măsură prioritară pe calea dezarmării. Declarația a dat expresie acordului deplin al Australiei cu cerințele principale în domeniul dezarmării, așa cum au fost recent formulate de „Grupul celor șase" la intîlnirea de la Ixtapa (Mexic). Semnificativ este și. faptul că a- ceastă țară a anunțat că nu va participa la exercițiile militare „Cape Thunder", ce urmează să aibă loc la începutul lunii viitoare în Flli- pine, întrucît „nu este în măsură să 
achite cheltuielile necesare", estimate la 2,5 milioane dolari, ca urmare a unor probleme de ordin economic.Inițiativele în favoarea dezarmării, pentru eliminarea primejdiei nucleare din Pacificul de sud demonstrează că, departe de a rămîne izolate de frămîntările și aspirațiile din celelalte regiuni ale lumii, popoarele acestei zone îndepărtate sînt tot mai mult angajate în marea mișcare mondială pentru apărarea păcii, ca unica alternativă dictată de rațiune, de interesele supreme ale supraviețuirii umanității.

Ioan T1MOFTE
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