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Pentru strîngerea și depozitarea in timp scurt

și fără pierderi a întregii recolte de toamnă

VITEZELE ZILNICE DE LUCRU
TREBUIE MULT SPORITE!

Idei și orientări subliniate

• Pînă în seara zilei de 12 septembrie, 
porumbul a fost strîns de pe 35 la sută 
din suprafața cultivată, sfecla de zahăr 
— de pe 17 la sută, soia — de pe 23 la 
sută, iar cartofii de toamnă — de pe 56 
la sută.

• Organizarea temeinică a activității 
la fiecare loc de muncă constituie o ce
rință esențială pentru folosirea cu randa
ment maxim a combinelor și a celorlalte 
utilaje de recoltare.

de tovarășul Nicolae Ceaușescu
I

ȘCOALA IN FATA UNEI NOI ETAPE DE INTEGRARE

• Pentru accelerarea ritmului la cules 
este nevoie ca pretutindeni să se asigure 
utilizarea cțin plin a fiecărei ore, din zori 
și pină se întunecă, pe întreaga durată a 
zilei.

• Organele și organizațiile de partid, 
consiliile populare și conducerile unită
ților agricole au datoria de a mobiliza la 
munca în cîmp, pe lingă cooperatori, 
pe toți ceilalți locuitori de la sate.

„Să dezvoltăm puternic invățămîntul, ridicînd nivelul de pregătire 
profesională, tehnico-științifică a tineretului, a cadrelor pentru toate sec
toarele de activitate! Să întărim continuu colaborarea și legătura strîn
să între știință, învățămînt și producție - factor hotărîtor pentru dezvol
tarea forțelor de producție și ridicarea gradului general de civilizație 
socialistă a patriei".

9 NICOLAE CEAUȘESCU

In această perioadă, clnd principalele forțe din agricultură, sînt concentrate la lor de toamnă, al organelor și partid de la populare, al lor agricole, practic al tuturor lucrătorilor de pe ogoare trebuie să-1 constituie mobilizarea exemplară a forțelor existente pentru respectarea cu strictețe a termenelor stabilite de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la recenta Consfătuire cu activul de partid și de stat din agricultură, termene referitoare la perioada în trebuie încheiată recoltarea rumbului, soiei, sfeclei de zahăr.

strîngerea culturi- obiectivul central organizațiilor de sate, al consiliilor conducerilor unități-
celorlalte culturi, în

care po-

cartofilor și a ........ în acest scop, esențial este ca fiecare unitate agricolă. în fiecare fermă să se realizeze și să se depășească vitezele zilnice de lucru stabilite la recoltarea culturi.Că acest lucru este realizat o demonstrează sință experiența multor județe, ale căror rezultate Ia cules se situează cu mult peste media pe tară. La porumb, bunăoară, sînt de evidențiat județelp Olt. Vrancea, Giurgiu. Neamț și sectorul unde, printr-o amplă participare forțe, producția a fost strînsă pe suprafețe cuprinse Intre 41 68 la sută din

diferitelorposibil de cu priso-
Bacău, Iași, Dolj. Timiș, agricol Ilfov,de de și prevederi. Pe

Fiecare nou an școlar înseamnă un nou pas pe calea dezvoltării, modernizării întregului nostru sistem de învățămînt, o nouă etapă de integrare organică a acestuia în viața economică și socială a patriei ; o treaptă în realizarea noii calități. Strîns legat de cerințele reale ale societății românești, de cerințele actuale și de perspectivă, procesul de învățămînt din România contemporană reprezintă cristalizarea unei concepții de profund realism, continuînd, printr-o experiență și practică exemplare, o valoroasă tradiție. Un rol esențial l-au avut în edificarea și punerea în practică a unei concepții superioare, științifice privind dezvoltarea învățămîntului românesc orientările de inestimabilă valoare ale secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. In ultimele două decenii, școala românească s-a orientat astfel in mod realist și eficace spre asigurarea nu numai a unui nivel ridicat de cunoștințe generale și de specialitate tineretului din țara noastră, ci și spre înarmarea lui cu deprinderi practice și familiarizarea cit mai adecvată cu profilul viitoarei meserii, cu specificul ramurii economice respective. Astfel, in concepția secretarului general al

partidului, Invățămîntul mediu reprezintă veriga fundamentală în pregătirea unor cadre de muncitori cu largi cunoștințe de specialitate, cu deprinderi practice, capabili să se integreze rapid în procesul de producție. Organic integrat cu cercetarea și producția, procesul instructiv-educativ dă în acest fel un răspuns hotărît nevoilor din toate domeniile economiei naționale.Realizările de prestigiu ale școlii noastre de toate gradele, caracterul științific, calitatea pregătirii, legarea tot mai strînsă a învățămîntului de cercetare și producție, progresele și perfecționările aduse în ultimul timp sînt indisolubil legate de prodigioasa activitate de conducere și îndrumare, de competența și bogata experiență pe care tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu le pune cu exemplară dăruire în slujba perfecționării și dezvoltării științifice a învățămîntului nostru.Analizînd stadiul de dezvoltare al diferitelor sectoare de activitate, în consfătuirile de lucru cu activul de partid șl de stat din principalele ramuri ale economiei și vieții sociale, tovarășul Nicolae Ceaușescu a abordat de fiecare dată, în mod sistematic, problemele științei și invățămîn-

tului. Această preocupare directă, statornică reflectă importanța pe care partidul și statul nostru o acordă instrucției, educației — întregului proces de învățămînt, cercetării științifice devenite în epoca actuală adevărată forță de producție. „Omenirea se află într-o asemenea etapă a dezvoltării in care știința reprezintă cea mai puternică forță a progresului economic și social", arăta secretarul general al partidului în cuvîntarea la Congresul științei și învățămin- tuilui. în atare context, invățămîntul este chemat să formeze oameni cu educație comunistă, cu gîndire revoluționară și, in același timp, specialiști înarmați cu cuceriri ale ; științei mondiale. Oameni cu largremarcabilă și acțiune, și educație chemat să voluționariarăta tovarășul Nicolae Ceaușescu la Congresul ăl III-lea al oamenilor muncii, este necesar să se acționeze hotărît, in etapa actuală de dezvoltare a țării noastre, pentru a pregăti oameni competent! în perspectiva viitorului. A fi cu rat revoluționar presupune o. gîndire prospectivă și a

cele mai noi și tehnicii un orizont dar și cu de gîndirede cunoștințe,elasticitateProcesul de instrucție este astfel cel dinții formeze adevărați rede tip nou. Așa cum
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cu toată hotărirea în acest spirit. „In întreaga noastră activitate, preciza secretarul general al partidului, în toate domeniile trebuie să avem permanent in vedere prezentul și viitorul României. Fiind comuniști, fiind revoluționari, fiind activiști, ocupind diferite funcții in conducerea partidului și statului, trebuie să fim conștienți că avem o răspundere uriașă in fața viitorului patriei noastre".In acest spirit, școala de toate gradele reprezintă forma institu- ționalizată de a stăpîni viitorul. Elevul de astăzi este muncitorul, specialistul, inventatorul de mîine. A fi revoluționar de tip nou presupune, arată cu claritate tovarășul Nicolae Ceaușescu, a fi un om „cu inalte cunoștințe în toate domeniile — profesionale, tehnice, științifice șl culturale — în înțelegerea legilor naturii și a legilor dezvoltării sociale". .Invățămîntul primar, gimnazial, liceal, invățămîntul superior dispun astăzi de o bază materială deosebită, de cadre didactice de înaltă competență. Localuri de școală moderne, cu săli de clasă luminoase și încăpătoare, laboratoare și cabinete, ateliere-școală bine dotate, o bază didactică în conformitate cu
(Continuare in pag. a IlI-a)

••Să mărim prin muncă nadele munciiSintem o țară a muncii. O țară în care 10,6 milioane de oameni au statutul social de „populație ocupată". Adică sînt încadrați într-o activitate economico-socială și prestează o muncă in conformitate cu pregătirea lor. Ceea ce înseamnă că au un loc de muncă asigurat și garantat. Un loc care face ca „sirguința luminoasă a muncii" — cum se exprimă un savant — să se răsfringă, prin rezultatele ei, asupra chipului de azi și de miine al țării. Asupra vieții fiecăruia dintre noi. Cum am construit acest chip nou al țării ne-o spune. în cel mai concentrat adevăr, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul general al partidului : „Este bine cunoscut că a trebuit să depunem o muncă uriașă, să facem multe sacrificii... Nimic nu am avut pe gratis. Nimic nu ne-a venit din cer. Totul este rodul muncii poporului nostru".Am putea noi. pe baza propriei experiențe, să nu gîndim și azi. ca ■marele nostru poet, Mihai Emines- cu, care spunea că „munca este legea lumii moderne, care nu are loc pentru leneși Nu putem și nu avem dreptul să facem o astfel de eroare. Secretarul general al partidului a argumentat profund acest adevăr practic al muncii la recentul forum suprem al democrației muncitorești : „Să ne gîndim cum va arăta patria noastră in anii

2010 în 2050, cumei in rindurile națiunilorva fi2000, în viitorul lumii. Să înțelegem că noi purtăm astăzi răspunderea pentru viitorul de miine, pentru viitorul din anul 2050 și să muncim în acest spirit". Avem însă dreptul și datoria, în spiritul acestui înălțător îndemn, să identificăm și să valorificăm cit mai bine toate sursele care mări izvoarele muncii, dar și identificăm și să eradicăm pe lea care mai micșorează, prin pire, debitele acestor izvoare.Spre eradicarea acestora urmă, spre sporirea, prin fapte, a izvoarelor muncii, congresul a chemat, prin ideile cu forță magnetică ale secretarului general al partidului, la o muncă intensă, de înaltă calitate și eficiență, pe toți cei ce făuresc bunurile materiale și spirituale. Răspunsul la aceste nobile, patriotice chemări sînt și trebuie să fie faptele.Poate oare vreunul din acele colective în care se înregistrează ră- mîneri in urmă ca, la o analiză lucidă, responsabilă, să nu identifice în neîmplinirile sale și existența unei participări inegale, ca muncă, ca gîndire, a unora dintre membrii săi ? Poate oare vreun colectiv de întreprindere, centrală ori minister care, atunci tind examinează cu răspundere modul de îndeplinire a multiplelor programe ce stau la baza dezvoltării economiei, să nu

pot să ace- risi-din

recunoască cu „mîna pe inimă" — cum se spune în popor — că eforturile de muncă fizică, de muncă creatoare, investite în acest scop, nu au fost din partea fiecăruia pe măsura capacității, pe măsura necesităților stringente ale etapei actuale ? Poate oare acel colectiv care raportează că altul din construcție și amînări programat că a dat muncii întreaga a potențialului său ?Orice formă ar îmbrăca derile, ele au un numitor în „izvorul muncii" se mai gistrează pierderi. Și un responsabil colectiv al acestor pierderi : consiliile oamenilor muncii. De ce ele în primul rînd ? Pentru că ele sînt învestite, în cadrul autocon- ducerii muncitorești revoluționare, cu importanta răspundere de a asigura conducerea eficientă a activității economice, de a gospodări cu întreaga chibzuință partea din avuția națională încredințată spre administrare de societate. Iar această parte poate produce mai mult, poate deveni mai bogată numai dacă munca investită pentru dezvoltarea ei de fiecare om al muncii și

unul sau obiectivele aflate în înregistrează întîrzieri de la datele tind este să producă, să susțină valoarerăspun- comun : înre-
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STADIUL RECOLTĂRII PORUMBULUI, In procente pe județe, in seara 
zilei de 12 septembrie. (Date comunicate de Ministerul Agriculturii).

de altă parte insă, după cum rezultă și din harta alăturată, la culesul porumbului există diferențieri mari, chiar între județe vecine, care au dispus de condiții climatice identice. Asemenea diferențieri, care practic există la toate culturile, impun concluzia că există rezerve însemnate pentru sporirea substanțială a vitezei de lucru la recoltare.In toate unitățile agricole, pînă la nivel de ferme. în funcție mijloacele mecanice existente forța de muncă disponibilă, fost stabilite riguros vitezele trebuie realizate la recoltarea feritelor culturi. Acum, tind mea este deosebit de prielnică fășurării recoltării cu toate fele, este de cea mai mare portantă ca pretutindeni să asigure utilizarea cu randament maxim a mijloacelor mecanice pe întreaga durată a zilei-lumină. în aceeași ordine de idei, a intensificării culesului, mobilizarea și participarea la munca in cimp a tuturor cooperatorilor și a celor-'' lalți locuitori de la sate reprezintă o condiție esențială pentru realizarea și depășirea vitezelor ) de lucru stabilite. în această privință, așa cum a indicat secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la Consfătuirea cu activul de părtid și de stat din agricultură, în toate comunele trebuie să se organizeze comandamente speciale pentru strîngerea culturilor de toamnă. Toată comuna, in frunte cu primarul, cu președintele cooperativei, cu directorul unității de stat, cu absolut toată lumea, trebuie să participe la strînsul recoltei. In organizarea și desfășurarea acestei acțiuni, pretutindeni trebuie să se pornească de la faptul că strînsul recoltei reprezintă o campanie care trebuie tratată ca atare. Adică să se asigure permanent toate condițiile — utilajele si forța de muncă necesare — pentru incheierea recoltării șl depozitării întregii producții la termenele stabilite.

de și au ce di- vre- des- for- im- se

DEVA : Zile de producție 
recordZile de intensă mobilizare, de totală dăruire în muncă și în abatajele minei Deva, care se află printre unitățile fruntașe ale județului Hunedoara.— Sarcinile și orientările fundamentale subliniate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Congresul oamenilor muncii constituie și pentru colectivul nostru un program concret de acțiune pentru depășirea planului la toți indicatorii, în condițiile reducerii cheltuielilor de producție — ne spune tovarășul Lucian Moga, secretarul comitetului de partid al minei Deva. în abataje se realizează in aceste zile adevărate producții record de aproape 18—19 .tone de minereu pe post.Intr-adevăr, pretutindeni se muncește cu răspundere, cu spor. Minerii din Deva au extras peste prevederi 50 000 tone minereu și importante cantități de cupru, plumb și zinc, în < mdițiile îndeplinirii la toți indicatorii a planului. (Sabin Cerbu).

DIN ACTUALITATEA SOCIALISTA A ȚÂRII
• reportaje • însemnări •CUVÎNTUL DE ORDINE

Promovarea noului

SUCEAVA : Livrări 
suplimentare la export Diversificarea și creșterea calității produselor, asigurarea, pe această bază, a comenzilor din partea partenerilor externi, executarea ritmică de către formații și secții specializate și livrarea la termen și chiar în devans a producției sînt principalii factori care au contribuit la Îndeplinirea și depășirea de către 17 unități economice sucevene a planului la export. Cu cele mai mari depășiri se înscriu întreprinderea de confecții Suceava, Uzjna de construcții utilaje și piese de schimb Vatra Dornei și întreprinderea de scule și subansamble accesorii din Rădăuți. (Sava Be- jinariu).

Constantin PRIESCU
(Continuare in pag. a V-a)
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Din noua arhitectură a municipiului Tirgovlște Foto : SANDU CRISTIAN
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Pietre de mărimea și forma unui bănuț, pietre cit roata carului, pietre albicioase și pietre maronii, pietre roz sau cenușii spre albastru — zeci de pietre în forme și nuanțe diferite înșirate ziția de ______ ...(I.P.A.) din Birlad. Sînt „pietrele" care se produc aici șl fără de care multe mașini și utilaje complexe (de prelucrare sau de rectificat) din industria constructoare de mașini ar fi de neconceput. Pînă nu de mult, toate aceste produse, atit de necesare economiei naționale. se importau pe valută forte.Intrată in funcțiune in anul 1931. I.P.A. Birlad — una dintre cele mai tinere unități industriale ale județului Vaslui — era chemată să asimileze, rînd pe rînd. abrazivele cele mai solicitate. îndeosebi pentru programele prioritare ale economiei naționale. contribuind prin aceasta Ia reducerea importurilor. In care scop nu s-au precupețit eforturile : industria românească a realizat pentru I.P.A. Birlad utilaje in premieră, multe dintre ele unicat ; au fost trimiși oameni la specializare ; fabrica a- fost înzestrată potrivit cerințelor pe plan mondial, pornind la drum, din start, ca întreprindere ultramodernă.Este. dar. explicabilă curiozitatea reporterilor — prezenți în întreprindere chiar în zilele în care colectivul analiz^ stadiul îndeplinirii programului de modernizare — de a afla în ce constă acest program, cînd este vorba de o întreprindere nouă.care se logii de lizează nivel dial.

stau in expo- Intreprinderii produse abrazive

absolut modernă, în aplică tehno- vîrf și se rea- produse la tehnic mon-Tocmai fiindcă

avem la dispoziție tot ce este mai modern in domeniul nostru de activitate — vin lămuririle inginerului Sever Milancovici, directorul întreprinderii — tocmai fiindcă lucrăm nouă : în ce logia, acești nostru sarcini cațiile general dului, t Nicolae formulate Xin-lea subliniate cel de-al rum al muncitorești, modernizarea producției, creșterea eficientei întregii activități. In această ordine de idei vreau să subliniez că o întreprindere ca a noastră, pornind din start ca unitate modernă, nivelul mondiale, scutită de de eforturi potrivă. Doar că toate aceste eforturi, concentrate și înscrise ’ intr-un program unitar, care devine viață cu fiecare zi — program ce se aplică de la 1 ianuarie — își arată chiar de pe a- cum. cu generozitate, roadele. Trebuie să subliniez că măsurile înscrise în acest program sînt desprinse din dialogurile lucru purtate cu cretarul • general partidului. aici, fabrica noastră, oamenii muncii, ca și din studierea atentă a recentelor cuvintări. pe baza cărora ne-am stabilit, concret, planul bătăliei noastre.Și, iată, primele rezultate ale ofensivei modernizării constau, pe întîiul semestru al anului, într-un spor de productivitate de aproape 19 la sută față de aceeași perioadă a anului trecut, precum și in importante sporuri la pro- ducția-marfă și la beneficii, economie de

într-o fabrică și ca profil, și privește tehno- construitâ în ani, colectivul i a receptat ca exprese indi- secretarului al parti- v a r ă ș u 1 Ceaușescu, la cel de-al Congres și cu tărie la III-lea fo- democrației privind
o

la cerințelor nu este frămîntări, ; ba. dim-

de seal în cu

manoperă, de materii prime și materiale, de combustibili gie.— Sintem anul unu al acestui complex program — ține să precizeze secretarul comitetului de partid. Petru Pasat. Unele măsuri abia s-au conturat, altele se nasc pe parcurs, din practică, din experiență. Aceasta înseamnă că. dacă după primul cincinal de „viață" ne putem mîndri cu o întreprindere modernă, sintem datori ca in 1990, după un nou cincinal, să ne putem mindri cu poziția pe care ne vom situa la nivelul economiei naționale. Votbind despre modernizarea producției, a muncii, avem in vedere că modernizarea începe cu omul. începe din conștiința lui. De la faptul că fiecare muncitor sau specialist trebuie să se oon- sidere angajat în muncă nu doar ca simplu executant, ti ca om înzestrat cu gîndire, cu conștiință, ca om căruia nu-i este indiferent dacă în loc de bine se poate și mai bine. în acest sens, un îndrumar îl constituie, noi toți, vîntare general lui, Nicolae cel de-al III-lea Congres al oamenilor muncii. Prin felul cum acționăm fiecare, la locul de muncă, trebuie să demonstrăm — și putem să demonstrăm — că „avem în vedere prezentul și viitorul României", că ne considerăm nu numai prezent, ci și — ales ! — de ceea lăsăm îmi

si e'ner-abia in aplicării

prețios pentru recenta cu- a secretarului al ■ partidu- tovarășul Ceaușescu. la

răspunzători fată de mai ce noi. că.după amintesc
Anica 
Petru 
co respondentul 
„Scînteii"

FLORESCU 
NECULA

(Continuare 
în pag. a IV-a)
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In spiritul sarcinilor subliniate de tovarășul nicolae ceaușescu

ACȚIUNI HOME PENTRU DEZVDLTflREfl
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Valorificarea superioară a cărbunelui printr-o 
cootrMe promptă si eficientă a constructorilor de mașini

0 „SĂMÎNȚĂ“ DE MARE RANDAMENT PENTRU PRODUCȚII 
DE PESTE 8000 KG DE GRÎU ȘI ORZ LA HECTAR J

Creșterea ponderii cărbunilor și, îndeosebi, a ligniților inferiori in balanța energetică a țării, utilizarea acestora cu maximă eficiență energetică reprezintă un obiectiv economic de o deosebită importanță, subliniat, din nou, cu pregnanță în cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la cel de-al lll-lea Congres al oamenilor muncii.înlocuirea hidrocarburilor de orice fel cu combustibili solizi este, se înțelege, o acțiune de mare amploare și complexitate, care impune atit intensificarea eforturilor specialiștilor din domeniul cercetării, proiectării și construcției de echipamente energetice, cit și mai strinsa colaborare cu unitățile industriale pentru aplicarea în practică a rezultatelor cercetării.De la Institutul de cercetare științifică și inginerie tehnologică pentru echipament energetic sîntem informați despre două noi realizări în domeniu. Care sînt acestea și în ce mod sînt ele asimilate de către industrie ?
Praful de cărbune 
nu mai constituie 

o problemăîn Întreaga țară sînt în prezent în funcțiune un mare număr de cazane industriale și de termoficare echipate cu grătare cu împingere răsturnată (GIR), dispozitive ce s-au dovedit a fi cele mai adecvate pentru arderea ligniților românești, caracterizați printr-un procent ridicat de umiditate și cenușă. La proiectarea inițială a acestor echipamente energetice s-a avut în vedere un anumit sortiment granulometric pentru lignit, cuprins intre 30 și 80 mm.Trecerea la dezvoltarea intensivă, cu mijloace mecanizate, a cărbunelui a condus la dificultăți importante în asigurarea granulației cerute. Din exploatările carbonifere rezultă la ora actuală o mare cantitate de lignit sub limita de granulație stabilită pentru funcționarea cazanelor industriale. Cu alte cuvinte, o mare cantitate de cărbune praf care nu poate fi utilizată, fapt ce determină scăderea randamentului și dereglarea procesului de ardere la instalațiile energetice.Avînd în vedere acest lucru, se Impunea cu necesitate optimizarea funcționării cazanelor energetice de acest tip, adaptarea lor la actualii parametri calitativi ai ligniților. Sarcina a fost preluată de Institutul de cercetare științifică și inginerie tehnologică pentru echipament energetic din București. Despre modul cum a fost rezolvată problema, primim amănunte de la ing. Dumitru Bicleșanu, șeful laboratorului de cazane și instalații de ardere.— Ca urmare a unui program de experimentări, desfășurat intr-o primă etapă în anul 1985 și definitivat in prima parte a acestui an — efectuate pe un cazan GIR de 10 tone abur pe oră. din cadrul centralei termice de zonă de la Braga- diru — putem spune că am ajuns Ia rezultate promițătoare. Pe baza unor modificări ale echipamentelor cazanului, am reușit să ardem lig- niți in care fracția de mărunt — sub 10 mm — poate avea o pondere de 25 la sută.—< Concret, în ce constau modificările și ce parametri de funcționare au rezultat ?— în principal, modificările au în vedere introducerea unei recirculări

a gazelor de ardere de la coș sub grătar și mărirea presiunii aerului insuflat prin stratul de cărbune, acestea fiind corelate cu o mai bună evacuare a gazelor de ardere. Evident, avantajul principal este acela că soluția n.oastră permite folosirea lignitului așa cum este livrat de la exploatările miniere, cu o mare cantitate de praf. Nu mai puțin important este și faptul că prin utilizarea integrală a lignitului aflat în depozit se simplifică schema gospodăriilor de combustibil, renunțin- du-se la o serie de instalații, cum ar fi cele de sortare, manipulare etc.— Unde și cum se aplică soluția dumneavoastră?— Ea este aplicabilă la Întreaga gamă de cazane de abur și apă fierbinte, echipate cu grătar cu împingere răsturnată. Ca urmare, am înaintat întreprinderii „Vulcan" din București și Combinatului de utilaj greu din Cluj-Napoca, încă de anul trecut, întreaga documentație. Pe baza ei, pentru cazanele aflate în exploatare, aceste întreprinderi pot livra beneficiarilor elementele modificatoare. Totodată, pentru executarea comenzilor de asemenea cazane — se pare că există deja cîteva zeci de solicitări — cele două întreprinderi au de-acum în portofoliul lor proiectele de execuție pentru care noi am făcut adaptările arătate mai înainte. Menționez că au fost trimise, atit ministerelor, cit și deținătorilor de asemenea cazane, fișe tehnice cuprinzind modificările necesare, în ideea că unii dintre aceștia pot să le execute singuri, prin autodotare.
Gazeificarea ligniților 
inferiori - o soluție 

cu bune rezultateA doua noutate în domeniul valorificării lignitului se referă la realizarea unei noi tipodimensiuni de gazogen. Evenimentul a ' avut loc nu de mult timp, la Aleșd, județul Bihor, și este meritul specialiștilor din două mari unități de cercetare : Institutul de cercetări și proiectări miniere pentru substanțe nerrțetalifere din Cluj,-Napoca și Institutul de cercetare științifică și inginerie tehnologică pentru echipament energetic din București.

De la început trebuie să precizăm că tehnica gazeificării cărbunelui teste cunoscută de citeva decenii, numai că toate procedeele aplicate in mai multe țări ale lumii utilizează cărbune cu putere calorică ridicată și nicidecum ligniți inferiori, de tipul celor existenți la noi. Superioritatea gazogenelor concepute și executate pînă acum în țara noastră, inclusiv cel omologat recent la Aleșd, constă tocmai in gazeificarea ligniților inferiori.în această privință, iată ce ne spune cercetătorul științific ing. Valeriu Anghel, de la I.C.S.I.T.E.E.— Gazogenul pe care l-am omologat la întreprinderea „Refractara" din Aleșd are o capacitate de 3 giga calorii pe oră. Noua instalație se alătură astfel celorlalte două tipodimensiuni cu-capacitatea de 0,8 Gcal pe oră și respectiv 1,5 Gcal pe oră deja omologate. în felul acesta am înfăptuit o parte importantă a unui program de cercetare coordonat de către Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie, care prevede realizarea unei familii largi de gazogene cu capacități intre 0,8 și 6 Gcal pe oră. Performanțele noii instalații, așa cum au reieșit din probele de omologare, sint cele la care ne-am așteptat. Din ligniți inferiori cu capacitate calorică de Ia 1 500 kcal pe kg în sus se obțin circa 3 000 mc de gaz combustibil pe oră cu o capacitate calorică de 1 300— 1 400 kcal pe mc. Randamentul de conversie este de 75 la sută. Dar ar putea crește și mai mult, la 85 la sută, dacă gazogenul ar fi dotat și cu o instalație de recuperare a gudronului conținyt în gaz. O asemenea soluție o vom încerca Ia un alt gazogen, ce urmează șă se instaleze Ia turnătoria de piese de fontă din Rîmnicu Sărat. De fapt, aici va fi realizată o baterie de 4 gazogene de 3 Gcal pe oră, gazul obținut utili- zîndu-se, în diverse procese tehnologice, cum ar fi uscarea formelor, nisipului etc., sau se arde direct la termocentrala proprie.— Cum se generalizează introducerea aceștor instalații în. unitățile economice din țară 2— îmbucurător este faptul că sînt multe solicitări și nu doar pentru instalații singulare, ci pentru baterii formate din 3 sau 4 gazogene. Despre ceea ce se face la Rîmnicu Sărat deja am vorbit. Studii de implementare am mai făcut însă și la Petroșani, unde întreprinderea de utilaj minier intenționează să realizeze o mare stație de gazeifi- care (5 gazogene de 5 Gcal pe oră), la C.E.T. Ianca, unde, de asemenea, se au în vedere două gazogene de mari dimensiuni, la tel la centrala termică a Combinatului de. industrializarea lemnului din Drobeta- Turnu Severin, la Combinatul de celuloză și hîrtie de la Adjud și altele. în toate aceste unități, gazul astfel obținut va fi folosit pentru întreținerea arderii cărbunilor în centralele termice, economisindu-se mari cantități de hidrocarburi lichide.
Vlaicu RADU

în ultima perioadă, in paginile ziarului „Scinteia" au fost publicate pe spații ample mai multe articole care au înfățișat pe larg experiența unităților agricole din județul Olt in ce privește obținerea de producții mari de griu și orz. După cum este bine cunoscut acum, 
UNITĂȚILE AGRICOLE DIN JUDEȚUL OLT ou realizat în acest an, în medie la hectar pe întreaga suprafață cultivată, producții de peste

6 000 kg griu și de peste 7 000 kg orz. Pentru aceste rezultate deosebite, Io recenta Consfătuire cu activul de partid ?i de stat din agricultură, județului Olt și unităților agricole care au trecut ștacheta de 8 000 kg de griu sau de orz la hectar li s-a conferit titlul de „Erou al Noii Revoluții Agrare", inalt titlu de omagiere a fruntașilor din agricultură, instituit din inițiativa secretarului general ol partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Continuăm să relatăm despre experiențe valoroase și din alte județe, în scopul de a evidenția modul în care se acționează pentru cunoașterea și generalizarea lor în toate unitățile agricole, astfel încit „sămința" experienței înaintate să prindă rădăcini puternice pe toate suprafețele cultivate in această toamnă cu grîuși orz.

Noile zăcăminte de minereuri - cit moi devreme 
in exploatare!

„Contribuția minerilor din Maramureș la asigurarea bazei de materii prime a devenit foarte importantă. Dar, în cincinalul actual, această contribuție trebuie să crească și mai mult. Avem minunați mineri, minunați specialiști, oameni care au demonstrat că știu să-și îndeplinească in bune condiții sarcinile încredințate. De aceea, am ferma convingere că minerii și chimiștii din Maramureș vor reuși să extragă mai multe minereuri cu un conținut mai bogat, dar și să asigure extragerea tuturor substanțelor utile din minereuri. pentru a crește randamentul și a da astfel cit mai multă producție utilă de cupru, de zinc, de plumb și alte minereuri utile".Aceste aprecieri au fost făcute de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, cu prilejul vizitei de lucru efectuate in județul Maramureș în primăvara acestui an și constituie un puternic imbold pentru oamenii muncii din minerit. unitățile de preparare și metalurgie. Se știe că unitățile miniere din cadrul Centralei minereurilor din Baia Mare furnizează economiei naționale mari cantități de plumb, zinc. Cupru, precum și alte importante metale.în spiritul exigențelor subliniate de secretarul general al partidului și la cel de-al III-lea Congres al oamenilor muncii, comuniștii, toți muncitorii și. specialiștii din acest important sector economic al județului se află în plină bătălie pentru înfăptuirea unui vast program de modernizare și perfecționare a producției, in vederea lărgirii bazei de materii prime miniere, creșterii randamentelor de extracție, creării condițiilor necesare pentru depășirea planului de rezerve.O atenție prioritară se acordă îmbunătățirii activității de cercetare geologică prin intensificarea investigării in adincime și în zonele adiacente ale zăcămintelor aflate in exploatare, inclusiv verificării importanței<1 metalogenetice a treptei a

doua de adincime. Sub acest aspect, in prima urgență intră minele Ilba, Nistru, Săsar, Băiuț, Toroioaga, rezultate promițătoare obținindu-se deja Ia Cavnic, Șuior, Baia Sprie și Ilba.Care este stadiul lucrărilor de explorare în zăcămintele noi pentru urgentarea atragerii lor în circuitul economic în actualul cincinal ? Lucrările s-au intensificat in primul rind la zăcămintul Baia Sprie-Est, precum șj la deschiderea în adincime a structurii mineralizate de la Cavnic, Băiuț și din alte perimetre, creindu-se condiții de depășire a planului de rezerve.După cum ne spunea inginerul Nicolae Dicu, directorul general al Centralei minereurilor din Baia Mare, extinderea lucrărilor de prospecțiuni complexe (geologice, geofizice, geochimice) în zone noi, cu premise favorabile, precum și studierea posibilităților de atragere în circuitul economic a unor acumulări cu conținuturi metalice mai reduse beneficiază de folosirea tehnicii de virf in domeniul explorării geologice, în scopul scurtării duratei de investigație, al măririi gradului de precizie al rezultatelor obținute, paralel cu cunoașterea încă din prima fază a explorării a caracteristicilor geominiere ale zăcămintelor.Așa cum a indicat secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, sub îndrumarea organelor și organizațiilor de partid, in unitățile de producție, de cercetare și proiectare s-a organizat o largă consultare a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii in vederea aplicării celor mai eficiente soluții privind creșterea gradului de recuperare și îmbunătățirea calității minereului. La minele din CSvnic, Ilba, Baia Sprie, Șuior, Herja, Băiuț, Bor- șa și altele s-au inventariat tehnicile și metodele de pregătire și tehnologiile de exploatare aplicate, fiind extinse acelea care asigură o extracție maximă a metalelor din

zăcămînt, deci cu pierderi și diluție minime.O dovadă a eficienței acestor acțiuni o constituie și obținerea in opt luni din acest an de către unitățile miniere și de preparare din cadrul centralei a unei producții suplimentare în valoare de peste 87 milioane lei, ceea ce înseamnă circa 1 200 tone de plumb și cupru în concentrate și 10 000 tone de sulf peste plan.Preocupările stăruitoare ale minerilor maramureșeni privind lărgirea bazei de materii prime sint ilustrate și de rezultatele obținute în asigurarea cu rezerve pregătite și intensificarea lucrărilor de investiții pentru punerea in exploatare cit mai devreme a noilor obiective miniere. Spre "exemplu, stadiul avansat al lucrărilor la cariera de fier- mangan Răzoare-Tîrgu Lăpuș, după cum preciza inginerul Aurel Pantea, șeful compartimentului de investiții din centrală, va permite depășirea planului pe întregul an cu circa 12—15 milioane lei. Se execută aici importante lucrări — unele în de- vans — de descopertare a zăcămin- tului, drumuri de acces, terasări, silozuri, laborator de analize, centrală termică, o uzină de preparare, stație de compresoare, instalație de epurare a apelor, platforme de depozitare a minereului, rețele de alimentare cu apă și energie electrică etc. Ample lucrări de investiții pentru lărgirea bazei de materii prime se execută și la Borșa, unde o parte din noile obiective se află in stadiu final de execuție.Sub semnul unui exigent spirit revoluționar, oamenii muncii din sectorul minier al județului acționează cu energie și înaltă răspundere pentru . a-și îndeplini in mod exemplar angajamentul asumat in fața secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a da țării cantități sporite de minereuri de calitate cit mai bună.
Gheorqhe SUSA
corespondentul „Scinteii*

Anul acesta, la I.A.S. Urleasca. județul Brăila, pe suprafața de 1 080 hectare cultivată cu griu s-au obținut, in medie. 9 020 kg de griu la hectar. Despre modul în care au fost executate principalele lucrări din tehnologie, care au dus la obținerea acestui rezultat valoros, ne-a vorbit inginerul Petre Pierianu, directorul tehnic al unității.— Producția bună obținută In acest an este rezultatul firesc al respectării in. totalitate a verigilor tehnologice — a subliniat, mai întii, interlocutorul nostru. O mare atenție a fost acordată amplasării culturii conform asolamentului. stabilit pe unitate. Griul a fost semănat pe circa 70 la sută din suprafață după plante leguminoase (soia și fasole), iar restul de 30 la sută după plante prăsitoare (porumb și floarea-soarelui). Deci, nu am amplasat mei un hectar de griu după cereale păioase. Pregătirea terenului — o altă verigă tehnică importantă — s-a făcut printr-o arătură de 25 cm adincime. în agregat cu grapa stelată, urmată de discuiri. din care prima cu lamă nivelatoare. Ultima lucrare înainte de semănat a fost cu combinatorul. Forțele noastre, bine organizate și dirijate, au condus la efectuarea acestor lucrări în timp optim și de calitate superioară. Un accent deosebit a fost pus și pe fertilizarea culturii. îngrășămintele pe bază de fosfor și potasiu s-au administrat sub arătura de bază în cantitate de 90 kg fosfor, in substanță activă, și 60 kg potasiu în medie la hectar, îngrășămintele pe bază de azot s-au aplicat eșalonat, in 4 etape : prima — în toamnă. Ia pregătirea patului germinativ, a doua — în iarnă, a treia — primăvara, la pornirea vege

tației. și ultima — la formarea paiului. Calculul necesarului de îngrășăminte s-a făcut in funcție de cartarea agrochimică, planta premergătoare și nivelul producțiilor stabilite a se obține. Alegerea soiurilor de griu s-a făcut pe baza rezultatelor obținute în cîmpurile experimentale, în fiecare an avem in observație 8—10 soiuri de grîu. S-a ajuns la*

în condițiile zonei npastre, fapt Important de reținut, este necesară efectuarea unei udări de aprovizionare cu o normă de 300—400 mc la hectar. Cînd nu se poate realiza aceasta, după semănat s-a aplicat o udare de răsărire cu aceeași normă, în felul acesta asigurăm o răsărire uniformă și o înfrățire bună incă din toamnă. în perioada de vegetație
Cum este folosită in județul Brăila 

experiența celor mai bune unități 

la insămințările de toamnă

concluzia că soiurile care au dat cele mai bune rezultate în condițiile pedoclimatice de la noi au fost : Fundulea 29, Lovrin 32 și Flamura 80. Pe această bază s-a stabilit ponderea pentru fiecare soi. Astfel, pe circa 70, Ia sută din suprafață s-a cultivat soiul Fundulea 29, pe 20 la sută — Lovrin 32, și pe 10 la sută — Flamura 80. Au fost folosite numai semințe din înmulțiri superioare, cu indicii calitativi cei mai buni. întreaga cantitate de sâmință, bineînțeles. a fost tratată contra bolilor și dăunătorilor. în privința semănatului, acesta se face cu responsabilitate. de calitate, în perioada calendaristică optimă.

mai aplicăm 3—4 udări cu norma de600 mc la'hectar. în funcție de ploilecăzute în primăvară, combaterii chimice a bolilor și dăunătorilor, în privința buruienilor, preocupărilenoastre se situează de asemenea peprim plan, din primăvară pînă in faza de împăiere a culturii.— Pentru a obține și in anul viitor producții și mai bune acționăm pentru generalizarea largă a experienței dobîndite — intervine în discuție inginerul Mihalache Mărgean, directorul I.A.S. Urleasca. înacest scop au fost deja înfăptuiteunele măsuri ca : amplasarea solelor destinate însămînțărilor de toamnă,în cadrul asolamentului practicat ;

definitivarea structurii pe soiuri, executarea arăturilor pe terenurile eliberate de plantele premergătoare timpurii, asigurarea și pregătirea semințelor numai din categorii biologice superioare și altele, ceea ce va permite însămînțarea griului pe întreaga suprafață in perioada 1—10 octombrie a.c. .Important este că în Județul Brăila „sămința" experienței înaintate a prins rădăcini și în alte unități agricole. Bunăoară, in acest an, I.A.S. Rimnicelu a obținut 8 011 kg grîu la hectar, iar C.A.P. Tudor Vladimires- cu — 8 015 kg grîu la hectar, în timp ce alte unități agricole brăilene au realizat producții de grîu și orz de peste 8 000 kg la hectar, dar pe suprafețe mai mici. De altfel, cunoașterea experienței acumulate, aplicarea corectă a tehnologiilor de cultură, ridicarea gradului de calificare a oamenilor pentru a lucra pămintul după toate regulile științei au constituit obiectul unor ample schimburi de experiență organizate. în acest timp, la fruntași acasă, de către comandamentul județean pentru agricultură. Consfătuirile, dezbaterile și instruirile practice cu inginerii-șefi de unități, cu șefii de ferme și mecanizatorii au avut drept rezultat generalizarea experienței I.A.S. Urleasca în toate unitățile agricole din județul Brăila pentru a se crea o bază solidă obținerii în anul viitor a unor producții-record de griu și orz pe întreaga suprafață cultivată.
Candiano PRICEPUTUcorespondentul „Scinteii"

ÎNTREAGA RECOLTĂ DE TOAMNĂ - STRINSĂ
ȘI DEPOZITATĂ IN TIMP SCURT, FĂRĂ PIERDERI!

COVASNA

Hărnicia oamenilor cintărește 
greu la culesînainte de revărsarea zorilor, un docar cu doi cai albi, de o rară frumusețe, iși 'face apariția pe terenurile fermei nr. 1 de la I.A.S. Ozun, județul Covasna. Vizitiul, care nu e altul decit șeful fermei, Szabo Gyorgy, a ținut și de astă-dată — așa cum o face de 35 de ani, 7 luni și 10 zile de cind lucrează in agricultura de stat — să fie primul pe cimp. Cum-necum, iată insă că tocmai acum, cind e zorul mai mare la recoltatul cartofilor (și nu numai al cartofilor) i-au luat-o înainte, pină să se crape de-a binelea de ziuă, mecanizatorii Nicolae Banciu, Szekeres Alexandru, Torcsi Ladis-■ Iau, Ion Vancea și încă vreo șapte- opt, care-și începuseră lucrul in punctele anume stabilite de cu seară.— Nici nu vă închipuiți cită bucurie mi-au făcut văzindu-i că m-au „bătut" la punctualitate — ne spune șeful fermei — cu atit mai mult cu cit astăzi, cu ajutorul, conducerii întreprinderii și al primăriei, avem la recoltarea cartofilor un număr record de oameni — fix 700. Tocmai pentru a li se asigura la toți, ca să zic așa, „front de lucru" chiar de la prima oră a venirii lor la cimp, mecanizatorii s-au trezit mai devreme decit cintatul cocoșilor. El, mecanizatorii, sint cei mai buni, mai apropiați și mai dragi colaboratori ai mei. Cu mulți dintre ei lucrez împreună de 20 și 30 de ani și nu mă sfiesc să spun că, pentru marele volum de muncă pe care-I depun, unii cîștigă adeseori chiar mai mult decit mine. Ei știu cel mai bine că nu e ușor să adunăm într-un timp cit mai scurt și fără nici o pierdere cartofii de pe cele 310 hectare cultivate în ferma noastră, una din cele mai mari de acest fel. $i unde mai pui că nu e vorba de o singură recoltare mecanică și manuală, ci de trei la număr, succesive, mecanizatorii scormonind pămîntui de trei ori în lung și-n lat, iar culegătorii, în urma lor, tot de atîtea ori, adunînd absolut tot ce se poate aduna din roadele muncii noastre.Roade care ar fi putut să fie ți mai mari, dacă lipsa de precipitații nu s-ar fi prelungit peste măsură in zona respectivă. Dar și în aceste condiții vitrege, datorită hărniciei și priceperii oamenilor, care au aplicat cele mai moderne tehnologii, în strînsă colaborare cu specialiștii Institutului de cercetare pentru cultura cartofului din Brașov, au efectuat toate lucrările la timp și de cea maî bună calitate — de la pregătirea terenului, plantarea și aplicarea de îngrășăminte naturale pînă la executarea a cite trei și patru praștie, la V.

erbicidare și tratamente — planul fermei nr. 1 a fost depășit, în medie, cu peste 5 000 kg cartofi pe fiecare din cele 310 hectare cultivate.Către miezul zilei, pe zeci și zeci de hectare, mii și mii de sad cu cartofi, adunați pilcuri-pîlcuri, din loc în loc, păreau tot atitea hore încinse ad-hoc. Miini harnice îi încărcau în camioane și în remorcile tractoarelor, pentru a fi transportați și puși la adăpost. Am aflat că se încarcă și se transportă aproape tot ce se recoltează în timpul zilei, intr-un flux neîntrerupt. Dar nu oricum, la întîmplare. Chiar acolo, in cimp. se făcea și sortarea cartofilor, în primul rind, se alegeau cartofii pentru sămința (cei mai frumoși, sănătoși, curați și uscați, cu multe „ochiuri" de germinație, din care vor răsări la primăvară tot atîtea plante). Separat, se puneau în saci cartofii mai mari pentru consum, și — tot separat — cei mai mici, pentru industrializare. Fruntași între fruntașii culegătorilor și sortatorilor — mulți. foarte mulți tineri.Aceeași muncă spornică, aceeași bună organizare, același spirit de ordine și disciplină, de înaltă responsabilitate am tntilnit și în celelalte ferme ale I.A.S., ca de altfel în toate unitățile agricole din cadrul consiliului agroindustrial Ozun. în comună — nici țipenie de om, pînă tirziu în seară, cînd primarul, împreună cu factorii de răspundere din unități întocmesc „operativa" și bilanțul lucrărilor efectuate, stabilind totodată sarcini precise și răspunderi
CONSTANȚA

Ritmul lucrărilorAvînd o viteză zilnică planificată de lucru de 60 hectare, mecanizatorii de pe cele 19 combine care lucrează la recoltarea porumbului în unitățile cooperatiste din consiliul agroindustrial Valul lui Traian, din județul Constanța, au reușit, de la declanșarea campaniei, să depășească frecvent aceste prevederi cu cite 10—15 și chiar 20 hectare. Ca urmare, unitățile respective se situează în plutonul fruntaș la această lucrare. Secretul acestui succes ni-1 explică directorul stațiunii, inginerul Ion Toma :— Am beneficiat de o vreme excelentă și ne-am organizat lu-

nominalizate pentru a doua zi. Secvență cotidiană, multiplicată în toate cele 6 ferme ale I.A.S., ca și ale cooperativei agricole Ozun, cu toate aflate într-o adevărată Întrecere cu timpul, cu ele insele, pentru a scurta cit mai mult posibil perioada culesului roadelor toamnei.Dar nu numai la Ozun se acționează astfel, ci pe întreg cuprinsul județului Covasna. Practic, sub directa îndrumare a organelor și organizațiilor de partid, toată suflarea satelor, în frunte cu primarii și specialiștii din unitățile agricole, se află in cîmp din zori pină seara tirziu, pentru ca perioada de recoltare să se încadreze ferm în termenele stabilite, în ajutorul lor vin zilnic, numeroși oameni ai muncii din întreprinderi și instituții, elevi și militari, care zoresc la culesul porumbului și cartofilor, al sfeclei de zahăr și legumelor, al tuturor roadelor toamnei. în același timp, potrivit unor programe de măsuri judicios întocmite la nivel județean și pe fiecare consiliu agroindustrial și unitate agricolă in parte, importante forțe mecanice și umane sînt concentrate la lucrările pregătitoare pentru asigurarea recoltei viitoare. La I.A.S. Ozun, de exemplu, s-a prevăzut să se extindă suprafața însâmințată cu grîu cu încă 100 de hectare. Specialiștii de aici au preluat și au început să aplice, la condițiile pedoclimatice specifice zonei, experiența Înaintată a județului Olt, inclusiv în ceea ce privește executarea pe terenurile grele a lucrărilor de scarificare. Firește, cu scopul mărturisit de a se realiza și aici, la Ozun, ca și în toate unitățile agricole ale județului, recolte mari și stabile, la nivelul exigențelor noii revoluții agrare, al cerințelor economiei naționale.
Petre POPA 
Constantin TTMARU

este in creșterecrul In așa fel Incit, practic, de dimineața și pînă seara tirziu, combinele lucrează din plin cite 10—12 ore pe zi fără întrerupere. Această organizare constă în asigurarea taberelor de cîmp cu întregul necesar de combustibil, apă. piese de schimb, ateliere mobile pentru orice fel de intervenții și hrană pentru tractoriști, dar și în pregătirea temeinică a solelor care au fost depistate pentru a fi recoltate prin parcelarea și toaletarea lor la capete, de cu seară, încit dimineața combinele să intre din plin la lucru. Pentru că noi, în cadrul biroului, ne-am împărțit

munca, incit fiecare să răspundă de o anumită problemă, iar atunci cind se ivesc situații deosebite care impun alte soluții decit cele pe care le-am prevăzut inițial ne întrunim, chibzuim și acționăm operativ in consecință.De la economistul consiliului agroindustrial, Stere Frangu. care răspunde de organizarea mijloacelor de transport, aflăm că o asemenea coordonare a acestei operațiuni, in funcție de situația din teren, există și in acest sector. Concret, fiecare unitate efectuează transportul porumbului din cimp cu mijloacele proprii care sint însă insuficiente. Ca urmare, s-a organizat și o formație specială de transport, la nivelul consiliului, compusă din 5 tractoare dotate cu «te două remorci și 5 bene preluate de la asociația intercooperatistă Lumina, care încarcă zilnic și expediază la bază, efectuind cite 5—6 drumuri, cite 300 tone știuleți. Această formație acționează grupat și pe rind in fiecare unitate în care s-au creat stocuri în cîmp, astfel incit cantitățile de porumb rămase seara sînt practic numai cele încărcate in remorci și bene, care urmează să efectueze a doua zi primul transport. în felul acesta consiliul iși rezolvă în totalitate problemele la transportul porumbului din unități,, iar parcul ajutător, constînd din 8 mașini cu remorci de la I.T.A., repartizate de la județ pentru nevoile actuale ale campaniei, a fost afectat in totalitate transportului sfeclei de zahăr și cartofilor, culturi care ocupă mari suprafețe în zonă.Este necesară ți mobilizarea la cules a tuturor forțelor din sate. Or, forța de muncă, în special la de- pănușarea porumbului, la strîngerea cartofilor și decoletarea sfeclei, ră- minind deficitară, de la nivelul județului au fost repartizate în sprijin o serie de unități economice și instituții. La nivelul consiliului agroindustrial, acestor unități li s-au repartizat volume de lucrări în hectare și tone și termene de executare, iar conducerile acestora și organizațiile de partid respective au toată latitudinea și responsabilitatea în a-și organiza singure lucrul îneît să poată să-și îndeplinească în totalitate sarcinile proprii și să se achite în același timp și de obligațiile pe care și le-au asumat față de unitățile agricole respective.Acționînd într-o asemenea organizare proprie și cu inaltă responsabilitate, sub permanenta supraveghere țde specialitate a cadrelor tehnice și de conducere din unitățile agricole, colectivele de la cooperativele meșteșugărești „Viitorul" ți „Constructorul", de la C.E.T. Ovidiu și Institutul român de cercetări marine iși aduc zilnic o contribuție esențială, alături ds cooperatori și mecanizatori, la strîngerea la timp și fără pierderi a recoltei.
Georqe M1HĂESCU
corespondentul „Scinteii*
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ȘCOALA ROMÂNEASCĂ DE AZI- IMPRESIONANTĂ
CTITORIE A „EPOCII NICOLAE CEAUȘESCU"
Orientări fundamentale ale secretarului general al partidului 

privind dezvoltarea si perfecționarea învățămîntului
INTEGRAREA CU ȘTIINȚA Șl PRODUCȚIA

„Este necesar să perfecționăm continuu 
invățămintul, să se întărească legătura 
acestuia cu știința și producția, în vederea 
asigurării cadrelor necesare de muncitori 
și specialiști de înaltă calificare pentru 
toate sectoarele de activitate”.

„Trebuie să întărim și mai puternic con
lucrarea între cercetare, învățămint și pro
ducție, să urmărim finalizarea in cel mai 
scurt timp a cercetărilor din toate dome
niile și introducerea rapidă în producție a 
rezultatelor acestor cercetări”.

„Noi trebuie să pornim de la necesitatea 
înarmării tinerilor cu o pregătire multilate
rală, punind, desigur, pe primul plan disci
plinele de bază, dar asigurînd o asemenea 
pregătire incit, în decursul activității, in ra
port cu necesitățile economiei naționale șl 
ale societății in general, oamenii muncii - 
avînd temeinice cunoștințe de bază - să 
poată trece ușor de la o specialitate la alta”.

LA NIVELUL EXIGENTELOR REVOLUȚIEI

TEHNICO-ȘTIINTIFICE CONTEMPORANE

EDUCAREA COMUNISTĂ Șl PATRIOTICĂ

A TINEREI GENERAȚII

„In întregul învățămînt trebuie să se asi
gure educarea tineretului în spiritul dra
gostei de muncă, de dreptate și echitate so
cialistă, de respect și apărare a proprietății 
socialiste, de stat și cooperatiste”.

„Vorbind de educația comunistă trebuie 
să înțelegem, prin aceasta, înarmarea tine
retului nu numai cu teze generale despre 
socialism și comunism, dar și cu cele mai 
noi cuceriri ale științei în toate domeniile. 
Numai un asemenea tineret și numai ase
menea oameni pot fi cu adevărat comuniști, 
pot asigura victoria comunismului în țara 
noastră I”

„în întreaga activitate educativă trebuie 
să dezvoltăm puternic sentimentul patrio
tic, de dragoste față de popor, față de pa
trie, de solidaritate a tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de naționalitate”.

„Omul constituie factorul hotărîtor al 
progresului și, deci, pentru a realiza revo
luția tehnico-științifică, în toate sectoarele, 
trebuie să ne ocupăm de pregătirea oame
nilor care vor trebui să înfăptuiască aceas
tă revoluție”.

„Se impun măsuri hotărite, în toate sec
toarele, pentru perfecționarea activității de 
formare a cadrelor, de reciclare și ridicare 
continuă a nivelului de cunoștințe profesio
nale și tehnice. Trebuie să nu uităm nici un 
moment că dezvoltarea intensivă, o nouă 
calitate, o nouă eficiență, o înaltă producti
vitate nu se pot realiza decit cu oameni al 
muncii de înaltă calificare, cu înaltă răs
pundere”.

„Avem un sistem de învățămînt modern, 
care asigură pregătirea cadrelor și forței 
de muncă pentru toate domeniile. Acum este 
necesar să facem totul pentru ridicarea ni
velului învățămîntului la cerințele noii re
voluții tehnico-științifice, la cerințele so
cietății socialiste multilateral dezvoltate”.

1 Pictura de ZAMFIR DUMITRESCU
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A ÎNVĂȚA 
preocupare majoră 
a tuturor vîrstelor

t 5,6 MILIOANE
de preșcolari, elevi

Cea mai importantă și mai eficientă investiție este 
investiția făcută în om, in scopul pregătirii sale multi
laterale, al afirmării sale libere, creatoare I Acest adevăr 
fundamental al epocii noastre își află un puternic suport 
în realitățile României socialiste, unde transformările so
ciale adînci, progresul economic rapid și multilateral 
și-au asociat, firesc, un vast proces de formare și de 
perfecționare necontenită a pregătirii cadrelor. Educația 
multilaterală este permanentizată și orientată astfel încît 
să accentueze continuitatea necesară între pregătirea 
noilor generații prin muncă, pentru muncă și capacitatea 
acestora de autoperfecționare necontenită, să contribuie 
la realizarea programelor de dezvoltare și modernizare 
elaborate pentru fiecare domeniu de activitate. Drept 
urmare, în lumina prevederilor Congresului al Xlll-lea al 
partidului,

ANUAL, PESTE 3 MILIOANE DE OA
MENI din toate ramurile de activitate 
economică și socială urmează una din 
formele de perfecționare a pregătirii 
profesionale.

și studenți în anul

de învățămînt 1986-1987

cerințele pedagogice actuale, ca și valoroasele realizări obținute prin autodotare reprezintă, în toate județele țării, cadrul optim de desfășurare a procesului de invățămînt. Anii de largă democratizare a tuturor domeniilor vieții sociale sint sinonimi, in ce privește școala românească, cu egalitatea șanselor oferite oricărui tînăr din țara noastră pentru a se pregăti conform aspirațiilor, preocupărilor, idealurilor sale. Larga deschidere spre muncă și viață a școlii românești oferă fiecărui tînăr multiple posibilități de opțiune și împlinire a personalității. Accentuarea caracterului practic al procesului de educație reprezintă, desigur, cel mai însemnat cîștig din acești ani. Un absolvent al unui ciclu de in- ivățățnînt este deja un tînăr capabil 'să- se integreze cu ușurință în procesul de producție. O dovedesc realizările deosebite din acești ani, realizări pe care și-au pus semnătura de prestigiu și tinerii instruițl în școala românească de astăzi : Metroul și Transfăgărășanul, Canalul Dunăre — Marea Neagră, mari ctitorii ale perioadei pe care cu mîndrie o numim „Epoca Nicolae Ceaușescu". In ele, ca și în atîtea alte împrejurări, se exprimă concludent capacitatea de creație a tineretului nostru — și, totodată, ele sint rezultate concrete ale unui învățămint activ, care își propune să formeze și să stimuleze creativitatea, inventivitatea, să canalizeze energiile pe calea performanței. Și nu sint puține performanțele școlare obținute în ultima perioadă. Ar fi de ajuns să evidențiem aici rezultatele de mare prestigiu pe care în fiecare an elevii școlilor noastre Ie obțin la concursurile internaționale pe discipline de invățămînt. Ele sint o confirmare elocventă a seriozității, a dăruirii și competenței cadrelor didactice. Mulți dintre cîști-

gătorii de ieri ai acestor olimpiade sint astăzi specialiști de înaltă clasă ; laureații de astăzi vor fi, fără îndoială, cercetătorii, tehnicienii, oamenii de știință și cultură de miine. Trebuie, de asemenea, observat că acești elevi cu rezultate prestigioase provin nu doar din Capitală ori dintr-un singur județ.Măsura, criteriul aprecierii unui sistem de invățămînt e in ultimă instanță calitatea muncii celor pe care îi pregătește pentru societate. Rezultatele se măsoară in muncă socială. încă de pe băncile școlilor, elevii de astăzi dau dovada integrării in procesul de producție. O dovedesc multe din remarcabilele lucrări efectuate In atelierele școlare, contractele onorate, încrederea beneficiarilor. Instrucția, pregătirea pentru profesiunea aleasă „ devin așadar, de multe ori, o activitate cu eficiență economică. Cu atît mai mult, in actuala etapă, in care obiectivul fundamental este transformarea României in țară mediu dezvoltată, se impune cit mai strînsa colaborare dintre factorii responsabili din învățămînt, cercetare și producție, domenii de activitate inseparabile. „Cînd vorbesc de agricultură și industrie — preciza tovarășul Nicolae Ceaușescu — cuprind aici și știința și invățămintul, deoarece activitatea din toate sectoarele este inseparabil legată de rezultatele științei, de aplicarea cuceririlor acesteia in practică." Adîncirea continuă a caracterului practic al procesului de învățămînt, perfecționarea programelor, a manualelor, modernizarea și caracterul activ al predării, optimizarea modului de evaluare a rezultatelor, creșterea randamentului școlar sint, în

fiecare an, obiective prioritare. Căci nu se poate face educație comunistă, nu se pot forma adevărate conștiințe revoluționare, oameni cu pregătire multilaterală și elasticitate de gindire și acțiune dacă factorii direct implicați nu devin, ei inșiși, cei dinții susținători al noului, modele de autoexigență și spirit de abnegație, modele de personalitate revoluționară. Cadrele didactice, factorii de conducere, cadrele de îndrumare și control trebuie, ele însele, să facă dovada — în modul cel mai e- xigent — a' spiritului nou, revoluționar. Un nou an școlar înseamnă o nouă etapă în perfecționarea continuă a procesului educativ, în depășirea oricărei forme de automulțumire și suficiență, întregul personal didactic trebuie să demonstreze o puternică și permanentă’. atitudine revoluționară, căci materia pe care omul de la catedră o modelează este însăși conștiința umană.Anul școlar 1986/1987 va aduce, desigur, școlii românești noi șl noi succese, va confirma o dată în plus viabilitatea și realismul orientării sale, al deschiderii către cerințele de astăzi și de miine ale societății. Elevi, învățători, profesori pășesc cu încredere Intr-o nouă etapă de pregătire, Intr-un nou an de muncă cu exigențe sporite. Tuturor, mult succes, realizări pe măsura condițiilor create, a cerințelor formulate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru ca școala românească să se situeze, prin rezultatele obținute, Ia înălțimea misiunii încredințate de partid, să contribuie activ la progresul continuu, multilateral al României socialiste 1
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• i

decit cea a anului 1938 - 1939
PESTE 3 ORI MAI MARE

Baza materială-în continuă
creștere și modernizare

Institutul politehnic din Capitală V

Tn virtutea caracterului său modern și larg 
democratic, școala românească de toate gra
dele și-a îmbogățit substanțial condiția sa ma
terială, îndeosebi după Congresul ai IX-lea al 
partidului, care inaugurează și în domeniul în
vățămîntului o epocă de necontenite creșteri și 
perfecționări calitative. în 1986-1987, fată de 
anul 1965-1966:

• numărul sălilor de clasă sporește 
de la 77668 la 106290;

• amfiteatrele și sălile de curs de 
la 616 la 1000;

• laboratoarele pentru învățămîntul 
gimnazial, liceal și profesional de la 
5775 la 14455;

• laboratoarele pentru învățămîntul 
superior de la 1337 la 3746.

• Mai mult de TREI SFERTURI din 
tot ceea ce există astăzi ca zestre a 
școlii românești a fost realizat în anii 
construcției socialiste, iar din această 
zestre, peste 70 la SUTĂ a fost con
struită în perioada inaugurată de Con
gresul al IX-lea al partidului.

• Echivalentul construcțiilor ridicate 
pentru nevoile învățămîntului din anul 
1944 și pînă astăzi reprezintă 14 ORA
ȘE NOI CU CITE 100000 LOCUITORI 
FIECARE; 10 dintre aceste orașe noi 
au fost înălțate în ultimii 21 de ani.

y
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UZINA CU 6000 DE ELEVI

Era firesc ca la Iași, orașul încărcat de atita istorie, de atitea strălucite înfăptuiri ale prezentului socialist, metaforele să se zămislească o dată cu înălțarea Combinatului de utilaj greu. Unității care cuprinde un spațiu aflat intre dealurile Cetățuii și ale Galatei pină departe spre Hlincea, „Doi Peri“ șî Ciurea, unii poeți i-ău zis „marea pasăre albastră", iar alții — „porțile albastre ale Iașiului". Înțelegi și mai bine semnificația acestui inspirat limbaj metaforic, încărcat de profunde semnificații, cunoscindu-i pe cei care lucrează aici și pe cei care se pregătesc să pătrundă prin marile „porți albastre". /
Ritmuri noi — cerințe noiînceput ds toamnă cu ușoare cețuri vineții peste dealurile, încărcate de livezi și vii, ale podișului moldav, început de toamnă cu soare blind și cu muncă spornică in uzine, pe șantiere...— ...început de toamnă cu pregătiri pentru clinchetul vioi al primului clopoțel care va chema din nou tinerețea țării in școli, ne întregește meditațiile ing. loan Brădescu, secretarul comitetului de partid al marelui combinat de utilaj greu.— Se pare, tovarășe secretar, că tinerețea combinatului, dezvoltarea lui intr-un ritm extraordinar vă îndreaptă acum cu gindul către școală, către noile cadre pe care vi le pregătește invățămintul.— Nu-i vorba doar de un gînd... ocazional, ci de o preocupare constantă. Sîntem o uzină cu 6 000 de elevi. în sfera noastră de preocupări directe intră și activitatea liceelor industriale nr. 1 și 8 din Iași și a liceului din Tirgu Frumos. Organizațiile de partid de la cele două licee ieșene fac parte din structura noastră, la fel ca organizațiile de la oțelărie. forjă sau utilaj tehnologic. Avem datoria să ne preocupăm îndeaproape de pregătirea cadrelor noastre. Periodic analizăm în ședințe de comitet, de birou. în consiliul oamenilor muncii, modul de desfășurare a pregătirii elevilor, efectuarea practicii și alte aspecte ale activității școlare.— Așadar, școala e o componentă a vieții și activității curente, de fiecare zi a combinatului.— Nici nu s-ar putea altfel. Am primit din partea iubitului nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu. sarcina de a ajunge în scurt timp una dintre cele mai mari unități constructoare de mașini din țară, precum și aceea de a realiza în viitorii 2—3 ani nu mai puțin de un milion de tone oțel, adică aproape de patru ori întreaga producție a României anului 1938. Un asemenea ritm, asemenea proporții, care presupun atîtea noi și modeme profesii pentru ramurile ..de vîrf", cer an de an un mare număr de cadre cu o înaltă pregătire politică și profesională. Școala pu numai că face parte din viața noas- stră de zi ou zi ; pe ea se bizuie viitorul.

In spiritul înaltelor îndatoririîn anii dinaintea revbluției ; din. August. 1944. cartierul ieșean „Manta Roșie1' era locul unei puzdeYii de
Vreme frumoasa 

pe LitoralNisipul mării, încă fierbinte, ca și soarele strălucitor fac din frumosul nostru Litoral atracția numărul unu și a lunii septembrie. Biletele pentru un sejur reconfortant pe Litoral, in .această perioadă, șe pot procura de ia toate oficiile județene de turism și de la întreprinderea de turism, hoteluri si restaurante — I.T.H.R. București. La dispoziția oaspeților din stațiunile de pe Litoral se află multiple posibilități de divertisment : vizite la obiective turistice, călătorii in mirifica Deltă a Dunării, plimbări cu vaporul pe Canalul Dunăre — .Marea Neagră.Tot in această perioadă se organizează excursii cu trenul pe Litoral.Este demn de reținut faptul că în luna septembrie se practică tarife reduse aproape Ia jumătate.Oricind, pentru orice zi de plecare. pentru orice durată de sejur, doritorii pot apela Ia serviciile agențiilor de turism. 

cîrciumi părăginite în care vinul/ acru făcut din drojdia adunată pe fundul butoaielor din podgoriile Buciumului ațița mai mult decit potolea setea sărăcimii din Socola. Frumoasa și Nicolina. La „Manta Roșie" erau cîrciumi, multe circiumi și nici o școală. Nici una 1 Băteau copiii cale lungă pină la școlile cartierelor din jur, după cum băteau cale lungă ca să răzbească cit de cit în viață.Astăzi totul e schimbat la „Manta Roșie" : ansamblurile arhitectonice moderne, confortabile, se arcuiesc cu liniile, lor armonioase pină la poalele Cetățuii. Astăzi, in mijlocul a- cestor locuri de nerecunoscut se inalță firesc mindrețe de școală : Liceul industrial nr. 8 al combinatului de utilaj greu. Firesc, deoarece școala se zidește pretutindeni o dată cu noile orașe și cartiere. Firesc, deoarece mai mult de un sfert din populația țării învață, România socialistă deținînd in a- ceastă privință unul din locurile de frunte din lume...— ...Firesc, deoarece, așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu la Congresul al 111-lea al oamenilor muncii, orice dezvoltare se bizuie azi la noi pe știință, pe competentă, pe cadre cu o înaltă pregătire tehnico-profesională, cu spirit revoluționar. completează directorul liceului, ing. Dumitru Purțuc, care ne însoțește prin sălile noi de clasă, prin laboratoarele noi.— Cum se. înfăptuiesc, tovarășe director, aceste. cerințe aici, la dumneavoastră ?— Fiind una dintre școlile combinatului de utilaj greu — unitate modernă, cu atitea profesii noi — și dotarea celor 12 laboratoare tehnologice, a atelierelor de producție este de excepție. în plus, uriașul nostru laborator și atelier este chiar combinatul unde elevii noștri fac practicăi muncesc, învață.— Cîți elevi ?— Peste 2 600. Ii pregătim in domenii moderne cum sint : electrotehnica, mecanica, metalurgia.— Așa cum afirma, pe bună dreptate, secretarul comitetului de partid din combinat, sint profesii ale prezentului și viitorului...— Care deschid tinerilor minunate perspective de realizare în viață. Pregătindu-i cit mai bine, noi ne îndeplinim o înaltă îndatorire față de țară, față de partid, așa cum ne-a cerut stimatul nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ■secretarul general al partidului, care, împreună cu tovarășă Elena Ceaușescu, ne-a făcut marea cinste de a vizita școala noastră în 

septembrie anul trecut, cu prilejul deschiderii anului de invățămint, îndrumările date și cu acest prilej de către ctitorul invâțămintului modern românesc ne luminează fără întrerupere calea. Este calea progresului, a prosperității României.
Temeinică pregătire 

pentru muncă și viațăDorina Toader, elevă în clasa a Xll-a, face parte dintre cei distinși de către U.T.C. cu diploma de onoare pentru creativitate. împreună cu colegii ei de clasă, Liviu Bordeianu și Ionel Negară, a lucrat, cu sprijinul cadrelor didactice, la proiectarea și realizarea unei linii tehnologice de recuperare a cuprului și aluminiului din cablurile electrice. Aflăm că, în urma testărilor și omologărilor, școala a primit comenzi din partea Ministerului Energiei E- lectrice pentru dotarea șantierelor de energo-montaj cu asemenea utilaje.— Așadar, Dorina, tu și colegii tăi ați devenit, încă de pe băncile școlii, creatori de mașini...— Aș zice că așchia nu sare departe de trunchi.— Trunchiul fiind...— Bineînțeles, combinatul de utilaj greu pentru care mă pregătesc și care devine una dintre cele mai mari unități constructoare de mașini din România. Și mai fiind acest trunchi tatăl meu, care lucrează tot în combinat. De altminteri, am și un frate care — și el — învață meseria de electronist.— Cum ați realizat noul utilaj ?— Prin studiu aprofundat, prin însușirea temeinică a meseriei, a noilor tehnolgii. Dar să știți că nu sîntem singurii elevi care avem a- semenea realizări. Aș mai menționa pe colegii mei care au conceput dispozitivul pentru limitarea mersului in gol al mașinilor, pe cei care au executat masa de control de calitate pentru prelucrări mecanice și pe mulți alții...— Pe care-i caracterizează?...— Seriozitatea in pregătire, dragostea și responsabilitatea față de profesie, pasiunea pentru nou, pentru creație. Toate acestea sint îndatoriri ale noastre ca uteciști, ca tineri revoluționari care asaltăm viitorul.
★Făuritori de măiestre metafore, unii poeți i-au ziș „marea pasăre albastră" ; alții — „porțile albastre ale Iașiului". Cunoscindu-i pe cițiva dintre oamenii care lucrează in a- cfeastă mare unitate industrială din străvechea reședință moldavă, pe cei care se pregătesc pentru noile ei meserii, am înțeles că zborul „păsării albastre" este avintul neîntrerupt către marile perspective, că „porțile albastre" simbolizează amplele deschideri către viitor.

Gh. ATANASIU 
Manole CORCACI

CREAȚIEI MUZICALE ROMÂNEȘTIDe la intrarea.în universalitate prin marele moment „Enescu" și pină în prezent, creația muzicală românească s-a impus pretutindeni in lume, in centre muzicale de mare tradiție, in festivaluri dedicate creației muzicale moderne, in competiții corale, simfonice, camerale de muzică ușoară etc., ca o voce distinctă, originală. de mare profunzime ce vorbește despre pă- mintul românesc, despre profilul moral, despre spiritul națiunii noastre. Mai ales în ultimele două decenii, in această epocă de referință și pentru arta și cultura românească, pe care o numim „Epoca Nicolae Ceaușescu", oriunde au

fost prezentate, paginile de muzică românească s-au detașat prin generozitatea melodică, prin profesionalism, prin ecourile de cintec românesc, prin largul ambitus al universului, epocii pe care o reprezintă. Pentru că este vorba de zeci de condeie de mare talent, reprezentînd toate generațiile de creatori, ele o impresionantă diversitate stilistică, de o exprimare elocventă, convingătoare a spiritualității românești, fie că se apelează Ia structuri modale sau tehnici de ultimă oră, fie că se abordează forme vocal- simfonice monumentale sau delicate și rafinate tărirnuri camerale. Stau mărturie — așa cum

afirma muzicologul Nicolae Călinoiu, președintele Uniunii Compozitorilor, rectorul conservatorului „Ciprian Porumbescu" — miile de opusuri, un bogat număr de creații din toate gemurile, aparținind acestor ani, premiile internaționale obținute in jntilniri muzicale de prestigiu, cuvintele de apreciere la adresa școlii românești de muzică rostite de celebri muzicieni, aplauzele, interesul publicului de pretutindeni pentru creația noastră muzicală, pentru vocea distinctă a muzicii românești in concertul internațional.
Oglindă a realității de aziEste știut că muzica aparține întotdeauna unui mediu, unei epoci și nu ne putem imagina o muzică detașată de fizionomia spirituală a unei națiuni considerată intr-o a- numită perioadă. Perspectiva istorică confirmă inscrierea artei in tiparele gindirii specifice fiecărei epoci, conform permanenței spiritului națiunii respective și păstrarea. operelor cu calități artistice superioare, creații ce formează fondul de aur al tradiției, generator al viitoarelor valențe creatoare.Extrapolind această idee și as- cultind muzica actuală, putem afirma cu certitudine că muzica românească de astăzi reflectă realitatea contemporană, reflectă modul de a gindi și de a simți al omului contemporan, in toată complexitatea problematicii lui, ceea ce necesită, bineînțeles, acordarea ideilor generoase ale epocii noastre cu o tehnică de înalt nivel, rezultat al unor informări continue și al unor inalte calificări. Accentuez aspectul formal finit al realizărilor artistice, deoarece consider că o creație nerealizată pe plan artistic, chiar dacă aresun mesaj important, nu va reprezenta epoca noastră, nici în prezent și cu atît mai puțin în viitor.Din fericire, una din trăsăturile definitorii ale muzicii noastre de astăzi este afluxul de creații valoroase, de realizări viguroase, atit din punct de vedere al conținutului, cit și al măiestriei artistice, opere de artă cu adinei implicații social-umane, ce reușesc, să ne răscolească și să ne introducă intr-un sistem etic specific poporului nostru, dăltuit din luptă și dăruire. Numărul mare de astfel de lucrări muzicale, ce strălucesc pe firmamentul școlii noastre de compoziție. îmbogățesc patrimoniul culturii românești și în același timp al culturii universale. In această a- bundență de lucrări se distinge o bogăție de invenție . tematică, exprimată într-o multitudine de genuri, de la miniaturi la construcții monumentale, cu adrese extrem de variate, de la copii Ia amatori,

0 exprimare sugestivă a ethosului specificDestinul unei culturi muzicale naționale astăzi, cind valorile se confruntă la scară mondială, nu mai poate fi circumscris doar de coordonatele locului. Ea se realizează deplin numai dacă își înfăptuiește rolul de emblemă sonoră a spiritualității ce i-a dat naștere, dacă iși face auzit glasul în marele concert al lumii. Muzica românească era, pină nu demult, cunoscută doar prin două-trei individualități, culmi izolate ale unei configurații ce avea și temelii, nevăzute insă ; astăzi, pătrunderea muzicii noastre în conștiința lumii contemporane se face printr-o multitudine de forme în toate straturile vieții muzicale. Se face prin tinerii — unii încă pe băncile școlii — ce culeg laurii concursurilor internaționale (o medie de cincizeci de premii a- nual este o recoltă, impresionantă !), prin evoluția formațiilor și soliștilor noștri cei mai valoroși, dar se face mai ales prin intermediul creației originale, apte să ne exprime, să redea in toată complexitatea și profunzimea universul românesc. Bineînțeles, orice manifestare a talentului muzical național este reprezentativă și aduce notorietate. creația insă constituie, în plus, o racordare pe lungime de undă proprie la marile circuite culturale ale lumii.Caracterizată printr-o relație a- dincă cu tradiția, impregnată de fondul intonațional al cintecului popular și al cintării de sorginte bizantină, creația românească contemporană se distinge printr-o densitate de idei exemplară și totoda

pină la profesioniștii cei mai exigeați. Dar poate fenomenul cel mai interesant — care insă nu ne aparține numai nouă, dar ne caracterizează în epoca actuală — este diversitatea stilurilor prin care compozitorii explorează și transmit frămintările și năzuințele noastre. Această exuberanță creatoare in multiple orientări stilistice dovedește libertatea de creație a fiecărui artist, care rămîne fidel temperamentului, sensibilității și concepțiilor sale estetice. Coexistența unor stiluri aparent contrarii este nu numai posibilă, dar și binevenită pentru lărgirea exprimării am- bitusului universului emoțional al unei epoci cu probleme atît de complexe și de vitale.Elementul de unitate a diversității stilistice derivă din sursele comune ale inspirației, surse ce sălășluiesc in străfundul ființei noastre. Dacă privim in trecut ne dăm seama că materializarea sonoră a esențelor spiritualității românești a constituit dintotdeauna un fir roșu conducător în muzica poporului nostru. Ceea ce este nou în muzica contemporană românească este conștientizarea acestui proces de inspirație din izvoarele pămintului nostru, transfigurările mitice și istorice măiestrite în dimensiunile actuale sau complexe ideatice arhaice, care reușesc să se Întrupeze în structuri clare, ca urmare a unor acumulări cantitative ce se sparg in viziuni noi.In ceea ce privește problematica societății noastre actuale, în plină dezvoltare, cu idei înaintate proiectate spre viitor, ea se inserează intr-un proces de sinteză a tradiției cu noul, astfel că muzica românească contemporană capătă un e- chilibru sui generis.Dinamica interioară complexă a epocii pe care o trăim este reflectată într-o muzică vie. ce contribuie la îmbogățirea limbajului muzical universal, prin specificitatea, geniul și originalitatea sa marcantă.
Carmen Petra BASACOPOL

tă printr-o nuanțare la extrem a datelor ei genuine.De la. cîntecul de mase la. teatrul instrumental, de la marile forme tradiționale la structurile eliberate de constrîngeri constructive, de la evocarea directă a folclorului la elaborări electronice alambicate, toate genurile și modalitățile concură în cîmpul nelimitat al artei sunetelor pentru a exprima cit mai sugestiv ethosul specific al meleagurilor noastre românești.Și niciodată nu vom sublinia îndeajuns însemnătatea pe care a avut-o în zămislirea acestui tot, atit de unitar și totuși atit de diversificat, exemplul enescian ca impuls pentru aprofundarea efortului de concepție, dar și ca punte către universalitate. Căci prin el, pornind de la implicațiile de limbaj (modalism, gindire variaționa- lă, primatul melodiei, flexibilitatea ritmului etc.), gîndirea componistică actuală a urmat liniile întrezărite, incorporind — fie pe calea unei apropieri și asimilări stilistice, fie pe cea a plierii metodelor consacrate Ia structuri și modele autohtone — elemente provenite din tehnicile cele mai recen-z te. Și, paradoxal, parte dintre acestea (improvizație, tehnici repetitive, heterofonie, infracromatism, intonații nedeterminate, arhitectură fluentă etc.) se întilnesc undeva in spațiul infinit al imaginației sonore cu principii fundamentale, cu tehnici străvechi ale limbajelor muzicale autohtone, își găsesc anticipația în fondul nostru primordial. Din fuziunea acestor sugestii 

provenite din izvorul de obîrșie (fie in planul morfologiei, fie in cel mai larg al viziunii estetice) cu cele mai noi poetici și idei constructive, din confruntarea acelei substanțe esențializate care este tradiția cu extrema modernitate iau naștere tensiuni estetice inedite, cu perspective bogate de dezvoltare. Elocvența și generozitatea ideilor, ineditul formei, acordul profund cu matricea originară — devenită pe această treaptă de înțelegere o sursă rafinată de regenerare a muzicii — conturează fizionomia șcalii noastre naționale de azi.
Vocea distinctă a muzicii romaneștiSintetizată de-a lungul mileniilor, muzica românească reprezintă un factor esențial in definirea culturii noastre, a unui ethos inconfundabil mareînd în lumea spirituală o națiune, o civilizație fundamentală. Originalitatea acestei coloane sonore infinite se evidențiază în timp și spațiu, într-o eflorescentă de valori artistice aparent foarte diferențiate în formă, dar purtînd toate aceeași amprentă, același „cod genetic" indestructibil, determinat de elementele constitutive ale folclorului nostru muzical, precum, de pildă, texturile eterofone, frazele largi, in „parlando rubato" — sugerind nesfirșite spații mioritice — și, desigur, sistemele modale specifice. Astfel, incepind ,cu minunatele creații populare, pe care mi-aș permite să le compar cu însăși natura ce ne-a dat viață, limba muzicii noastre — expresie elocventă a nobilei filiații daco-romane — s-a dezvoltat continuu, relevîn- du-și noi și noi valențe menite să îi confere perenitatea. Această perpetuă evoluție este o consecință a eforturilor acumulate în timp de nenumărate generații de creatori — mulți „anonimi" — ce au făcut posibilă dezvoltarea actuală a muzicii românești. Refe- rindu-ne la muzica românească contemporană, putem afirma că

Istorie și contemporaneitateCompozitorii noștri se afirmă tot mai pregnant ca o voce proaspătă și viguroasă, ca o prezență cu puternice rezonanțe in ■viața politică, ideologică, spiritual- culturală și etică a națiunii. Se afirmă cu o multitudine de stiluri, ce evidențiază asimilarea creatoare a tradițiilor noastre și a experiențelor moderne universale, cu un spirit viu și receptiv la tot ce este nou și valoros, cu o ritmicitate eficientă in complexul puls contemporan. Prin adeziunea ideatică și faptică, prin operele pe care fe creează, ei participă la marile evenimente politice și istorice ale țării.Prezenți pe scene naționale și internaționale, deținători ai numeroase premii naționale și internaționale, compozitorii își conturează profilul ca o puternică legătură între trecut și viitor. Cu un adevărat spirit revoluționar, cu o viziune profund umanistă, dau la iveală lucrări a căror viață începe aici și acum și a căror aspirație este de a sfîrși în infinitul conștiinței colective. în ethosul național și in capacitatea acestuia de a dobindi originalitate în context universal. Peste toate acestea plutește un vibrant suflu creator, care forează în adîncul conștiinței, din care extrage esențe, în ordini ancestrale ale acestui pămînt, redescoperind și reevaluind noi frumuseți. pe măsura deceniilor noastre. care evidențiază dimensiunile umaniste ale artei noastre.Contemporaneitatea componisticii

De la ecourile de profundă rezonanță pe care Ie-a trezit in lumea muzicală, acum o jumătate de secol, apariția pe scena Operei Mari din Paris a capodoperei enesciene „Oedip" și pină la premiul de ultimă oră al unui tînăr compozitor, fiecare prezență a muzicii noastre in arena confruntărilor și judecății internaționale este o revelare a originalității soluției artistice românești, o demonstrație convingătoare a sunetului inconfundabil al muzicii noastre în contextul muzicii universale.
Elena ZOTTOVICEANU

marile succese internaționale ale interpreților, compozitorilor și' muzicologilor noștri reprezintă un criteriu obiectiv în evaluarea importanței el pentru cultura națională. In acest sens, conform unei statistici recente, s-a semnalat faptul că, in ceea ce privește numărul de premii muzicale internaționale obținute in ultimii ani, România se situează în prim plan, alături de S.U.A. și U.R.S.S. Este, desigur, o consecință directă a condițiilor excepționale create culturii și invâțămintului in ultimele decenii. Astfel, școala muzicală românească — creație, interpretare — a oferit numeroaselor noastre talente posibilitatea instruirii la cel mai înalt nivel. Perfecționin- du-se in cadrul renumitelor conservatoare din București. Cluj- Napoca și Iași, tinerii muzicieni se bucură de recunoaștere unanimă și în concursuri internaționale de mare prestigiu. Numărul și calitatea acestor premii vorbesc de la sine despre valoarea de excepție a școlii noastre muzicale, a culturii noastre.Este semnul benefic al unor realizări artistice fără precedent, contribuind la propagarea mesajului de pace și prietenie al României contemporane.
Serban NICHIFOR

românești se întoarce în istoria noastră, care ne asigură certitudinea existenței și ne dă imboldul unor izbinzi viitoare, se deschide către universalitate pentru a absorbi, tot ce e nou și valoros și pentru a-i da tot ce avem original, ne învăluie prin prezentul concret, prin faptele de zi cu zi, ce pot deveni motive de inspirație, ce pot fi imortalizate și cristalizate în opere de artă, transformindu-le într-o istorie viitoare.Originalitatea muzicii românești se conturează din milenare sonuri ale tradiției noastre orale, din structuri melodice aflate la cumpăna -intonațiilor extrem orientale și vest-europene, din ritmuri ondulatorii și cu fine impulsuri, din amplificarea unui suflu incantato- riu al ancestralei doine, toate alcătuind inconfundabilul limbaj românesc, caracterizat prin expresivitate și cantabilitate. Cu o vocație a muncii, cu un echilibru spiritual, așa cum se caracterizează întregul popor, muzicienii se alătură celorlalți oameni ai țării în construirea societății noastre contemporane, în opera de formare a unei conștiințe avansate, modelatoare, capabilă de noi cuceriri în domeniul creației științifice și artistice și se prezintă cu realizări ce asigură înfăptuirea cu succes a comandamentelor majore ale politicii culturale a Partidului Comunist Român.
Liana ALEXANDRA

Grupaj realizat de Sniaranda OȚEANU

OMUL Șl
Viața rațională Sănătatea și consumul de legume și fructe

(Urmare din pag. I)

Specialiști din cercetarea și practica medicală sint unanim de acord că multe din bolile degenerative, cardiovasculare, digestive etc. pot fi prevenite prin introducerea in consumul zilnic a legumelor și fructelor. Există chiar opinia că multe din aceste produse reprezintă adevărate medicamente naturale. Fără a exagera calitățile de netăgăduit ale unor produse naturale — in sensul ca acestea să înlocuiască medicamentele — trebuie să arătăm că o mai bună cunoaștere a proprietăților unor aiimente ne-ar putea scuti, uneori, de diverse tulburări sau suferințe. Iată și opinia, cunoscutului specialist in acest domeniu, conf. dr. Constantin DUMITRESCU de la catedra de nutriție și boli metabolice din București.în prezent nimeni nu se mai în-, doiește de faptul ță legumele și fructele proaspete sint absolut necesare organismului datorită aportului lor in vitamine și săruri minerale. Prin conținutul in celuloză, amidon, pectine și fibre vegetale sau alimentare, cerealele, legumele și in special fructele crude normalizează tranzitul intestinal, măresc rezistenta organismului fată de infecții sau diferite intoxicații, facilitează oxidările biochimice prin disponibilitatea de vitamine, deto- xifică in general organismul. Pentru tdate aceste motive, legumele' și fructele trebuie să intre in alimentația echilibrată, împreună cu proteinele și lipidele, în concordantă cu necesitățile legate de virstă, de starea fiziologică și activitatea depusă etc.Studii statistice din ultimii ani efectuate in diferite țări au demonstrat că frecventa crescută a unor boli digestive și mai ales a cancerului intestinului gros este direct legată de lipsa din alimentație a legumelor și fructelor bogate în fibre. Cercetări recente au demonstrat că la originea cancerului de intestin se află o serie de substanțe chimice denaturate pe care fibrele vegetale le elimină, in mod normal, din organism.Prin efectul lor ușor alcalinizant.

ca și prin solicitarea mecanică din timpul masticației, in special a fructelor cu celuloză mai difră, fructele și legumele proaspete contribuie și la păstrarea unei dentiții sănătoase.Specialiștii nutriționiști de la noi și din alte țări acordă un rol hotă- ritor alimentației prin legume și fructe, in tratarea unor boli ca obezitatea, hipertensiunea arterială, guta, diferite boli de piele (eczeme, urticarii), reumatism, unele boli ale intestinului, rinichilor etc. Astfel, conținutul mare de vitamine, săruri minerale și apă, cantitatea redusă de sare și absența proteinelor din legume, fructe determină o scădere a procentului de uree din Singe, o creștere a diurezei, retragerea edemelor (umflăturilor) și detoxificarea organismului în cazul suferințelor renale. în sfirșit, este știut că, în bolile hepatice cronice, regimul alimentar cu crudități prezintă, de asemenea, o serie de avantaje pentru unele funcții hepatice dereglate, cu recomandarea de a fi consumate numai acelea care sint bine tolerate de organism. Și cei care au o digestie mai dificilă nu trebuie să renunțe Ia legume și fructe pe care pot să le consume sub formă de pireuri sau sucuri proaspete (pen tru acest sezon : tomate, piersici, struguri etc).

Atit medicii, cit și pacienții știu că. în multe boli, alimentația se află pe primul loc, avind un rol mai important chiar decit medicamentele. Cu atît mai semnificative ne apar proprietățile unora. Din bogata literatură referitoare la calitățile de aliment-medicament ale unor legume și fructe reținem două exemple. Pentru că sintem in sezonul in care tomatele sau pătlăgelele roșii aproape nu lipsesc din consumul zilnic, preparate in cele mai diverse feluri, să ne oprim asupra calităților lor nutritive. Tomatele intră în categoria legumelor cu importanță mare, cu valoare nutritivă deosebită datorită conținutului lor bogat în vitamine (A, C, grupa B. E și K etc), apoi săruri minerale, . fier, potasiu, calciu, magneziu, fosfor, clor etc. De asemenea, conțin și o substanță (tomatina) cu acțiune antimicotică.Consumul de tomate micșorează vîscozitatea sîngelui, îl fluidifică, ceea ce reduce riscul de tromboză, contribuie la prevenirea ateroscle- rozei și altor afecțiuni ale vaselor de singe. Mai au rolul de a stimula secreția sucului gastric și a pancreasului. Fiind ușor laxative și diuretice, contribuie la eliminarea urâților, utilă în litiaza urică. Trebuie însă reținut că, prin conținutul lor bogat in oxalați, nu se recomandă persoanelor cu tendințe de litiază oxalică. Avind o valoare energetică mică (18—20 calorii la 100 g) tomatele sint indicate în curele de slăbire, ca și pentru echilibrarea calorică a meniurilor. Se recomandă consumul lor mai ales sub formă crudă de salate pentru a se păstra cit mai multe din vitaminele conținute.Fără îndoială că afinele reprezintă unul din cele mai convingă

toare exemple de aliment-medicament. Datorită conținutului bogat în taninuri, acizi organici și substanțe antibacteriene, fructele de afin consumate proaspete sau uscate ameliorează unele tulburări gastrice și intestinale (enterocolite, dizenterie, colibaciloză etc.). De altfel, s-a demonstrat că extractul total de afine are importante proprietăți bacteriostatice, de prevenire a dezvoltării microbilor, in special coli- bacili. S-a constatat, de asemenea, că gilozidele antocianice din afine au o influență pozitivă asupra aparatului circulator, iar prin conținutul bogat în provitamina A joacă un rol important în menținerea acuității vederii. Aceste proprietăți au determinat pe producătorii farmaceutici să realizeze extracte pe bază de afine destinate oftalmologiei.Dar afinele au și un rol protector al vaselor de sînge, fiind indicate in prevenirea și combaterea atero- sclerozei, în cazurile de fragilitate a vaselor de sînge, in tulburări circulatorii (varice, arterite, sechele de flebită, afecțiuni coronariene. sechele de infarct), în afecțiunile hepatice sint utile datorită calității lor de regenerare a celulei hepatice, iar proprietățile hipoglicemiante ale afinelor, în special ale frunzelor de afin care conțin mirtilină, substanță denumită și „insulina vegetală", fac din această plantă un aliment și totodată medicament util pentru diabetici.Chiar dacă legumele și fructele nu pot suplini în anumite situații medicamentele, consumul lor este deosebit de util, mai ales pentru prevenirea unor afecțiuni și menținerea sănătății.
Elena MANTU

la început, cind a luat ființă întreprinderea, număram pe degetele de la o mină comuniștii din organizația noastră. Treptat, s-a închegat colectivul, numărul comuniștilor a sporit de la an la an. Dispunem de forțe suficiente și de o maie rezervă pentru viitorul imediat : numeroșii uteciști care aspiră la titlul de comunist și sint demni să-I dobîndească. Tineri care au crescut o dată cu uzină.Cum se acționează concret ? Inginerul-șef al întreprinderii, Emanoil Rusu, ne prezintă citeva noutăți tehnice, care, de pe acum, iși dovedesc eficiența. Este vorba de unele produse și tehnologii noi, de unele îmbunătățiri aduse instalațiilor și utilajelor din dotare. Aflăm chiar că s-a impus o „tradiție" a căutării și aplicării prompte a noului.— O tradiție al cărei început colectivul nostru il leagă de vizita de lucru din septembrie 1982 a tovarășului Nicolae Ceaușescu in întreprinderea noastră. A- tunci am primit indicații prețioase care, urmate cu , consecvență, au avut ca rezultat întronarea acestui spirit de permanentă căutare, de modernizare continuă. de punere in valoare 
a tuturor ideilor valoroase. Cu prilejul acestei vizite, secretarului general al partidului i-a fost prezentat, intre altele, un corp abraziv cu partea neutilizabilă realizată din material recuperat. Se „jucase" cineva și pină la urmă ieșise un lucru la fel de

bun și cu o durată de viață la fel de mare ca și in cazul piesei originale. Am fost îndemnați să aplicăm pe scară largă acest procedeu. L-ain pus în aplicare și chiar in anul respectiv am realizat circa 4 000 de piese de acest, tip. Apoi, de Ia an la an, am extins procedeul, ajungind la a- proape 60 000 de piese. Milioane de lei economisiți. Sau, un fapt mai recent :

ceau din afară cu bani grei. Realizînd partea de finețe a unui utilaj care nu-și are partizani prea infocați m ceea ce privește asimilarea lui demonstrăm că se poate.— Cui ?— Celor ce se lasă mai greu convinși că se pot face și în țară lucruri la fel de bune sau chiar mai bune decit cele procurate din import. Iată un astfel de
Promovarea noului

reconsiderarea tehnologiei de presare. Și acest lucru a avut efecte imediate : creșterea spectaculoasă a productivității muncii, economie substanțială de materii prime, economie de manoperă. Dar astfel de, soluții și Inițiative sint multe și mereu se nasc altele. M-am referit doar la citeva ca să înțelegeți că, chiar și într-o întreprindere nouă și modernă ca a noastră, cuvintul de ordine al colectivului este MODERNIZAREA.— Ceea ce presupune o continuă adaptare la noile cerințe, o mobilitate extremă — intervine inginerul Eugen Birsan, șeful serviciului tehnic. In fapt, asimilăm, tot ceea ce ni se cere și ne-am apucat și de lucruri ce nu erau în program. Asta, pentru a demonstra că se pot face în țară, cu mîinile și cu mințile noastre, lucruri care, pină nu de mult, se adu

fapt, nu lipsit de semnificație. De comun acord cu tovarășii din conducerea centralei, am trimis la o întreprindere brașoveană două cutii cu produse de-ale noastre de tipul solicitat de ei din import. Pe una dintre cutii scria „T.P.A. Birlad", iar pe cealaltă — numele firmei occidentale de la care colegii noștri se aprovizionau pină mai ieri. Le-am spus : „Produsele vi le dăm de probă, să faceți comparație și să ne spuneți dacă există vreo deosebire. Noi credem că sint la fel". Cind a expirat termenul, ne-au comunicat că abrazivele din import sint cu mult mai bune decit cele fabricate de noi. Atunci „am dat cărțile pe față", demonstrind că era vorba de produse identicei realizate de noi. S-a făcut mult haz, dar de atunci nu s-a mai ivit prilejul unei astfel de... demonstrații !

Trecînd prin secții, nu poți să' nu fii plăcut impresionat, de precizia cu care se lucrează, de starea de ordine, de aerul curat pe care nu te așteptai să-1 respiri intr-o fabrică in care se lucrează totuși cu „praf" (abrazivele rezultă, in urma unui complicat proces, din substanțe care vin aici sub formă de pulberi).— In alte întreprinderi de acest tip s-ar putea să mai găsiți și... praf. Noi insă am aplicat un procedeu de desprăfuire (este o invenție, de altfel) si, după cum vedeți, nu mâi avem probleme — ne spune maistrul Mircea Leonte. unul dintre specialiștii de primă mină ai uzinei și care, de obicei, este și cel ce execută prototipurile unor invenții și, în general. lucrările de mare precizie și finețe. Tot el a executat și această instalație pentru desprăfuire. Am mai aflat că maistrul Leonte a fost diriginte de șantier și cunoaște fabrica mai bine decit oricine, ca unul ce a preluat-o, pas cu pas. de la constructor. Că la fel de bine își cunoaște oamenii'și, poate de aceea, formația de lucru pe care o conduce se află mereu oe un loc fruntaș in întrecere.— Sintem cu toții tineri, ambițioși, mindri că lucrăm intr-o întreprindere de virf, aici,' iii județul Vaslui, pe meleagurile natale — conchid intr-un gînd interlocutorii noștri. Avem datoria de a ne menține mereu in pas cu tehnica de virf 1



SClNTEIA - duminică J4 septembrie 1986 PAGINA 5

Tovarășului LUIS CORVALAN
Secretar general al Partidului Comunist din ChileCu prilejul celei de-a 70-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, tmi este deosebit de plăcut să vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate si viață îndelungată, de succes in lupta pe care o desfășoară Partidul Comunist din Chile pentru înfăptuirea aspirațiilor de pace, democrație și progres economic și social ale poporului chilian.îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și solidaritate militantă existente între Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Chile să vor dezvolta și in viitor, în interesul comun al cauzei păcii și socialismului, al întăririi unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale, al forțelor progresiste, democratice și antiimperialiste din întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

Adunare festivă cu prilejul celei de-a 38-a aniversări 
a proclamării Republicii Populare Democrate CoreeneSîmbătă, a avut loc. în comuna Făcăeni, județul Ialomița, o adunare festivă consacrată celei de-a 38-a aniversări a creării Republicii Populare Democrate Coreene.Au participat reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, țărani cooperatori, mecanizatori, lucrători din întreprinderea : agricolă de stat, cadre didactice.Au fost prezenți membri ai Amba- ladei R.P.D. Coreene la București.în cadrul adunării au luat cuvîn- tul ing. Mariana Susma, președintele C.A.P. „Prietenia româno-co- reeană", și Zo Iang Guk, ambasadorul R.P.D. Coreene la București,Vorbitorii au evidențiat semnificația evenimentului aniversat, precum și succesele dobîndite de poporul coreean în construcția socialismului. Totodată, a fost reliefată dezvoltarea continuă a relațiilor de prietenie și colaborare dintre Româ

VIA ȚA ECONOMICO-SOCIALĂ 
A LOCALITĂȚILOR PATRIEIDIN VEȘTILE TRANSMISE IERI DE CORESPONDENȚII „SClNTEI!"

PITEȘTI : Energie electrică 
peste prevederiAcționind în spiritul indicațiilor date de secretarul genera) al partidului la cel de-al IlI-lea Congres al oamenilor muncii, colectivul întreprinderii electrice Pitești raportează realizarea unei producții suplimentare de energie electrică de 20 milioane kW obținută concomitent cu economisirea în procesele tehnologice a 9 000 tone combustibil convențional. De menționat că întreaga depășire de plan s-a obținut pe seama creșterii productivității muncii, care este mai mare față de prevederi cu 10 500 Iei pe fiecare lucrător. (Gheorghe Cirstea).

BUZĂU : Panouri solareîn cadrul programului județean privind utilizarea surselor necon- venționale de energie, a fost dat tn folosință un grup de 12 panouri solare la Băile Fișici, comuna Bo- zioru. județul Buzău. Conceput cu instalație de termosifonare, acest prim grup asigură prepararea apei calde menajere la bucătărie și pentru dușuri, contribuind Ia economisirea unor importante cantități de combustibil. Aceiași lucrători ’ de la asociația economică ihteroooperatistă de producție industrială Btizău, care au executat instalația de la Fișici, finalizează o instalație asemănătoare, compusă din 96 de panouri solare, la spitalul Săpoca. precum și la spitalele Pîrscov și Pătirlagele. (Ste- lian Chiper).
PETROȘANI :>Complex 

hotelierîn noul centru civic al municipiului Petroșani, unde in ultimii 21 de. ani s-au ridicat mii de apartamente moderne și s-au dat in folosință numeroase dotări sociale, a intrat în circuitul turistic noul complex hotelier, cu același nume, al localității. Constructorii au ridicat aici o modernă clădire ce păstrează stilul arhitectonic al localităților Văii Jiului, turiștii beneficiind de un hotel cu peste 200 de locuri de cazare, un complex de alimentația publică, braserie și unități prestatoare de servicii. (Sabin Cerbu).
BOCȘA : Apartamente 
moderne, confortabileîn zona Trandafirilor din orașul Bocșa s-a dat in folosință un nou și modern bloc de locuințe. „Cu a- eesta — ne spune inginerul loan June, adjunctul șefului brigăzii complexe 107 a întreprinderii de antrepriză construcții-montaj Ca- raș-Severin — numărul apartamentelor pe care le-am realizat in acest an la Bocșa depășește cifra 100. Stadiul avansat de execuție la celelalte apartamente ne permite să afirmăm că in acest an ne vom depăși considerabil sarcinile încredințate, reallzînd lucrările în timp și de cea mai bună calitate, pentru a asigura familiilor constructorilor de mașini, minerilor și celorlalte categorii de oameni al muncii din mereu întineritul oraș Bocșa condiții tot mai ridicate de confort". (Ion D. Cuca).

BRAȘOV : Productivitate 
sporităColectivul de la Rafinăria din Brașov acordă o atenție deosebită perfecționării, organizării și modernizării proceselor de producție. 

nia și R.P.D. Coreeană, dintre popoarele român și coreean. A fost relevată contribuția hotăritoare a în- tîln'irilor și convorbirilor dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Kim Ir Sen in lărgirea și aprofundarea acestor raporturi pe multiple planuri, in folosul reciproc, al cauzei păcii și socialismului. (Agerpres)
vremeaInstitutul de meteorologie șt hidrologie comunică timpul probabil pentru intervalul 14 septembrie, ora 21 — 17 septembrie, ora 21. tn țară : Vremea va ti caldă, mai ales tn sud, unde și cerul va fi mai mult senin, tn rest, cerul va fi. țariabil și izolat va ploua slab. Vintul va sufla slab pină la moderat, cu unele intensificări în regiuni- 

în acest fel. colectivul rafinăriei a reușit să obțină un Înalt nivel da creștere a productivității muncii, concretizat prin depășirea prevederilor de plan cu peste 60 000 lei pe fiecare lucrător, spor reflectat in realizarea unei mari producții suplimentare. De asemenea, colectivul rafinăriei a asimilat în fabricație noi sortimente de uleiuri minerale și unsori multifuncționale cu parametri calitativi superiori. (Nicolae Mocanu).
VRANCEA : Unități 

de prelucrare a fructelorPentru prelucrarea fructelor provenite din gospodăriile populației, Uniunea județeană a cooperativelor de producție, achiziții și desfacere a mărfurilor a organizat și pus fn funcțiune două noi capacități de producție destinate comunelor s'- tuate in zona de deal și de munte a județului. în satele vrincene funcționează, în prezent. 17 centre de prelucrare, numărul acestora ur- mind să. crească la 24 pînă la sfir- șitul anului. Se vor crea astfel condiții mai bune de valorificare a fructelor prin prelucrarea lor chiar în zonele de producere și recoltare a acestora. (Dan Drăgulescu).
VASLUI : Valorificarea 

resurselor localePrin intensificarea acțiunilor de valorificare superioară a resurselor locale de materii prime și a materialelor refolosibile, înființarea de noi secții și modernizarea celor existente, sporirea productivității și a gradului de eficientă a întregii activități, colectivele de lucrători și meseriași din unitățile de industrie mică din județul Vaslui au reușit să realizeze in acest an, peste prevederi, și intr-o gamă diversă. de mare utilitate, produse In valoare de 50 milioane lei. în a- celași timp, nomenclatorul de producție s-a îmbogățit cu peste 80 de noi articole și repere, intre care mobilier. încălțăminte, confecții textile și metalice, împletituri din
ȘIMLEU SILVANIEI : Un nou edificiu de sănătate

în orașul Șimleu Silvaniei a fost dat in folosință un modern spital cuplat cu policlinică. Elocventă expresie a grijii partidului și statului nostru pentru dezvoltarea bazei materiale a ocrotirii sănătății, noul spital orășenesc dispune de 430 paturi și o policlinică in care pot fi efectuate zilnic 650 de consultații. Dispunind de o aparatură modernă. noul edificiu pentru ocrotirea sănătății cuprinde secții- de chirurgie, pediatrie, terapie inten

Cronica zileiîn perioada 9—14 septembrie, tovarășul Antonios Ambatielos. membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. din Grecia, a făcut o vizită in tara noastră.Oaspetele a avut convorbiri cu tovarășul Ion Stoian, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R. în acest cadru s-a realizat o informare reciprocă asupra activității și preocupărilor actuale ale celor două partide și s-a făcut un schimb de păreri cu privire la unele probleme ale situației internaționale și în legătură cu raporturile dintre P.C.R. și P. C. din Grecia.în timpul șederii în țara noastră, oaspetele a vizitat obiective social- economice din municipiul București și județul Brăila.
■kGrupul de cadre și cursanți ai Colegiului Regal de Studii în Domeniul Apărării din Marea Britanie, care in perioada 7—13 septembrie ne-a vizitat țara, a părăsit sîmbătă Capitala.Pe timpul cit s-au aflat în România. oaspeții au avut convorbiri la Ministerul Afacerilor Externe.' Ministerul Apărării Naționale. Academia „Ștefan Gheorghiu11, Institutul de Economie Mondială, au vizitat Academia Militară, precum și întreprinderi industriale și zone turistice.le estice, precum și tn zona de munte. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 8 șl 18 grade, mal co.borîte In depresiuni, iar cele maxime intre 20 și 30 de grade, local mai ridicate în sud. Dimineața, pe alocuri, se va semnala ceăță. tn București : Vremea va fi caldă, cu cerul variabil, mal mult senin. Vintul va sufla slab pină la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 14 și 17 grade, iar cele maxime între 28 și 30 de grade, mai ridicate in ultima zi. Dimineața, condiții pentru ceață slabă.

răchită, obiecte de artizanat, bunuri de uz casnic și gospodăresc, solicitate atit în țară, cit și la export. (Petru Necula).
MEHEDINȚI :

Piese recondiționateîn stațiunile pentru mecanizarea agriculturii din Mehedinți se -desfășoară o amplă acțiune de recuperare, recondiționare și refolosire a reperelor și subansamblelor de la tractoare, combine, semănători și alte mașini din dotare. în fiecare unitate s-au constituit formații de mecanici și mecanizatori cu experiență, avînd sarcini zilnice. nominalizate In acest domeniu. Numai în perioada care 
a trecut din acest an au fost recondiționate piese de schimb’ in valoare de 20 milioane lei. (Vir- giliu Tătaru).

IAȘI : Transformator 
de căldurăConcomitent cu îndeplinirea sarcinilor de producere a firelor și fibrelor sintetice, colectivul de muncă de la Combinatul de fibre sintetice Iași a realizat primul transformator de căldură cu o capacitate de 600 000 Kcal/oră. Inginerul Vasile Tistu. șeful secției, ne spune că aceâstă instalație complexă este destinată recuperării energiei termice din agenții de răcire sau din apele calde reziduale care au o temperatură de peste 45 grade Celsius. Căldura astfel recuperată, căreia i se ridică temperatura cu încă 20 grade Celsius, printr-un ingenios sistem tehnic ce echipează noua instalație, este dirijată prin conducte speciale spre blocurile de locuințe și utilizată la încălzirea acestora sau la prepararea apei menajere. „Noul transformator de căldură — ne spune interlocutorul — este o creație tehnică importantă înscrisă în amplul program de recuperare și valorificare superioară a energiei termice secundare. Include in structura sa numai componente și aparate de măsură și control realizate cu forțe proprii". (Manole Corcaci).

sivă, interne, ginecologie, farmacie. laboratoare și alte dotări. Proiectat de Institutul de cercetări și proiectări pentru sistematizare și gospodărie comunală București, ridicat de întreprinderea de antrepriză construcții-montaj Sălaj, nou] spital se Integrează armonios ansamblului arhitectural al centrului civic al orașului și se remarcă printr-o funcționalitate sporită. (Eugen Teglaș).

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLIC COSTA RICA

Domnului OSCAR ARIAS SANCHEZ
Președintele Republicii Costa Rica SAN JOSECu ocazia Zilei naționale a Republicii Costa Rica, am plăcerea să vă adresez, tn numele poporului român și al meu personal, felicitări cordiale, precum și cele mai bune urări de sănătate și fericire, de pace și progres poporului costarican prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Se Împlinesc 165 de ani de la proclamarea independenței de stat a Republicii Costa Rica, act prin care s-a pus capăt îndelunga tei dominații coloniale, deschizindu-se. totodată, calea unei dezvoltări libere. de sine stătătoare a țării.Costa Rica se află pe „puntea" ce leagă cele două continente americane, care, in aceste locuri, măsoară 150—200 km lățime, teritoriu scăldat de apele oceanelor Atlantic și Pacific. Cei 2 210 000 locuitori sint răspindiți inegal pe un teritoriu de 51 000 kmp, un sfert dintre ei formind populația capitalei San Jose. Țara dispune de însemnate resurse naturale — pămint fertil, zăcăminte de minereu de fier. sulf. aur. mangan. bauxită, zinc, nichel și cupru. Agricultura constituie sectorul preponderent al economiei, care, prin culturile de cafea, banane, trestie de zahăr, cacao și citrice, asigură, datorită exporturilor, o mare parte a veniturilor in devize ale statului, in ultimii ani. programele elaborate de autorități acordă o atenție deo
tv11,30 Telex11,35 Lumea copiilor (parțial color)12.40 Din cununa cîntecului românesc (color). Muzică populară13,00 Album duminical (parțial color)• Toamnă românească • Desene animate • Mangalia — o stațiune pe placul tuturor. Reportaj • Ilustrată muzicală din Medgidia... semnează formația vocal-instru- mentală ,,Medusa" • Portativul■ tinereții • Cotidianul în 600 de secunde • Telesport • „A iubi, iubire" — recital • Lumea minunată a filmului '• Secvența telespectatorului14.40 Din marea carte a patriei (color). To Mircea, mare voievod și domn... Documentar15.00 închiderea programului19.00 Telejurnal19,25 Timp al marilor înfăptuiri revoluționare (color). O școală pentru
Să mărim prin muncă roadele muncii
(Urmare din pag. 1)toți la un loc este ea însăși făcută cu maximă eficiență^Există, firește, multiple forme prin care munca poate fi sărăcită de valoarea ei. De la cea mai gravă, legată de modul deficitar de a gindi (sau mai degrabă de a nu gindi) organizarea și desfășurarea muncii pmă la forma cea mai directă de frustrare a muncii de conținutul ei ----- absența de lămuncă sau efortul incomplet dăruit muncii.Să ne oprim ceva mai mult asupra acesteia din urmă. In bilanțurile dărilor. de seamă anuale ale fiecărui organ de conducere colectivă un capitol, care atestă că a- ceastă avuție numită muncă nu se bucură peste tot de prețuirea cuvenită, este aproape omniprezent : absentele nemotivate. întirzierile de la program, folosirea cu randament încă necorespunzâtor a timpului de muncă, a utilajelor. Se fac calcule, se adună ore și zile-om, care-i impresionează chiar și pe „abonații acestor bilanțuri". Te-ai aștepta ca efectul lor să se vadă imediat, să se ia măsuri complexe— de ordin politic și administrativ— pentru contracararea unei asemenea situații anormale. Dar in bilanțul următor omniprezentul capitol se repetă din nou conținind, în linii mari, aproape aceleași date. Nu este aceasta una din cele mai nocive forme prin care munca în socialism este frustrată de avuția ei? Nu este aceasta o dovadă că, in drumul nostru spre progres, ii mai ducem în spate, printr-o falsă generozitate, și pe cei care ne obligă să compensăm cu efortul nostru tentativa lor de a sărăci munca de marea ei bogăție ?Ceea ce surprinde insă in unele din locurile in care se analizează cauzele de „sărăcire a muncii", de tipul celor amintite mai sus, este consemnarea strict statistică, contabilă, birocratică, a efectelor lor. Fără a le investiga atent. Fără a evalua profund, în spirit revoluționar, implicațiile asupra rezultatelor generale ale activității colectivelor respective. Nu există instrumente. nu există forțe pentru asemenea investigații ? Există — și încă pe toate planurile : și educational. și administrativ. Este in afara oricărei îndoieli că răspun
Drepturile și avantajele depunătorilor la Casa de Economii și ConsemnațiuniEconomisirea organizată prin Casa de Economii și Consemnațiuni constituie un proces obiectiv prin care populația are posibilitatea să acumuleze treptat anumite fonduri bănești in scopul de a le folosi ulterior pentru satisfacerea dorințelor personale. Atit timp cit banii sint păstrați la C.E.C., depunătorii beneficiază de multiple drepturi și avantaje, care conferă actului economisirii caracteristici de largă eficiență și utilitate pentru toți depunătorii.Astfel, fn afara avantajelor specifice fiecărui instrument de economisire pe care depunătorii își păstrează banii, aceștia beneficiază și de drepturile și avantajele generale acordate de Casa de Economii și Consemnațiuni tuturor depunătorilor. 

sebită dezvoltării industriale, concomitent cu preocuparea pentru modernizarea agriculturii. Au Intrat în funcțiune unități siderurgice, energetice și ale industriei ușoare. Costa Rica se distinge intre țările latino-americane printr-o tradițională stabilitate politică, prin existenta unui sistem de în- vătămint bine dezvoltat și o rețea diversificată de asistență socială.între România și Republica Costa Rica s-au dezvoltat raporturi de prietenie și colaborare, îndeosebi după 1970. cind au fost stabilite relații diplomatice. Un moment de cea mai mare importantă in cronica legăturilor româ- no-costaricane l-a marcat vizita efectuată de președintele Nicolae Ceaușescu în Costa Rica, în anul 1973. Tratatul de prietenie și cooperare, celelalte acorduri și înțelegeri încheiate intre cele două țări ofgră perspective favorabile conlucrării economice, politice și culturale, in interesul ambelor popoare, al păcii și înțelegerii internaționale.
un sfert din populația țării. Documentar19.40 Azi, școala ne deschide porțf de aur ! (color). Spectacol muzical- literar-coregrafic20,20 Film artistic (color). „Părinți pentru Alexandra"21,50 Telejurnal22,00 închiderea programuluiLUNI 15 SEPTEMBRIE20,00 Telejurnal20,30 Școala românească In Epoca Nicolae Ceaușescu. Documentar (color)20.40 Școală nouă în țară nouă (color). Spectacol de versuri și cîntece realizat cu formații artistice ale elevilor și studenților laureate ale Festivalului național „Cîntarea României"21,00 Roman-foileton : „Prețul succesului". Ecranizare după un roman de Barbara Taylor-Bradford. Producție a studiourilor engleze. Premieră pe țară. Scenariul : Lee Langley. Regia : Dan Sharp. Episodul 221,50 Telejurnal

derile cele mai mari le au în această privință consiliile oamenilor muncii — concluzie care a străbătut, ca un fir roșu, și lucrările recentului congres al oamenilor muncii. Știința de a folosi cit mai bine forța de muncă, de a crea un astfel de climat, bazat pe responsabilitate co-. lectivă și personală, incit fiecare să producă cit mai mult și cit mai bine, fiecare, să fie un promotor și un beneficiat al ■ conducerii muncitorești — iată unul din comandamentele de primă importantă stabilit de congres pentru agenda de lucru a organismelor autoconduce- rii muncitorești.Că asemenea probleme pot fi a- bordate în mod eficient, că există soluții1 reale pentru ele. ne-o demonstrează un exemplu cit se poate de concludent. „Este folosit fiecare minut din timpul de lucru cu randament maxim pentru producție in unitatea dv. ?“ — a fost tn- trebat un apreciat director la un curs de reciclare. „Da, în general, da" — a răspuns el. Lectorul cursului nu s-a mulțumit numai cu atit. „Ati făcut vreo investigație asupra folosirii unei zile de muncă spre a cunoaște, in mod științific, concluziile ei ? Cum vreți să știți dacă timpul de lucru este folosit bine, dacă nu-1 studiati riguros ?“ întors acasă, respectivul director n-a uitat dialogul de la reciclare și a inițiat studierea, prin „fotografiere", a timpului de muncă in unitatea pe care o conducea. Rezultatele au fost pentru tot consiliul oamenilor muncii de-a dreptul surprinzătoare. Nefolosirea rațională a timpului de muncă, despre care fiecare „știa cite ceva", „auzise cite ceva" își dezvăluia pînă la esență consecințele : cam 20 la sută din timpul de muncă nu era utilizat in mod efectiv pentru producție. Procent mare. procent de-a dreptul alarmant. Dar statisticile, cu binecunoscuta lor rigoare, n-au lăsat nici un dubiu asupra „pierderilor" din izvorul muncii. Ele se scurgeau prin canale depistate acum exact. Prin absente și intîrzieri ; prin organizarea necorespunzătoare a locului de muncă; prin aprovizionarea defectuoasă cu materiale și scule; prin deplasări inutile pentru’ asistența tehnică și intervențiii la utilajele ce necesitau reparații; prin nesupravegherea a-

Un prim și important avantaj pe care îl conferă economisirea organizată prin C.E.C. ii constituie do- binzile și cîștigurile, care contribuie la creșterea veniturilor bănești ale depunătorilor. Un alt important avantaj constă în faptul că statul garantează depunerile populației la C.E.C.în același timp. Casa de Economii și Consemnațiuni asigură secretul privind numele depunătorilor și ale titularilor, precum și operațiile efectuate.în gama largă a avantajelor generale asigurate tuturor depunătorilor consemnăm totodată scutirea de impozite și de taxe a sumelor păstrate la C.E.C., a dobinzilor și câștigurilor acordate ; dreptul depunătorilor de a împuternici alte

Z/IM NAȚIONALĂ A REPUBLICII NICARAGUA

Tovarășului DANIEL ORTEGA SAAVEDRA
, Comandant al Revoluției,

Președintele Republicii Nicaragua MANAGUACu prilejul Zilei naționale a Republicii Nicaragua, am plăcerea să vă adresez, in numele poporului român și al meu personal, cordiale felicitări, iar poporului nicaraguan prieten cele mai bune urări de pace și prosperitate.Reafirmind solidaritatea și sprijinul României fată de cauza poporului nicaraguan. exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre țările- noastre se vor dezvolta in continuare, spre binele celor două popoare, al cauzei păcii și cooperării internaționale.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

La 15 septembrie, poporul nicara- guan sărbătorește 165 de ani de la ptoclamarea independenței tării, eveniment cu profunde rezonanțe in viața și istoria sa. Marcarea acestui moment găsește poporul acestei republici din America Centrală angajat in plin proces de reconstrucție națională și socială, proces Început cu șapte ani in urmă, după victoria forțelor patriotice și progresiste, care a dus la inlăturarea regimului dictatorial somozist.Sub conducerea Frontului Sandi- nist de Eliberare Națională* (F.S.L.N.). în această scurtă perioadă s-a (recut la înfăptuirea unor ample transformări cu caracter progresist in toate domeniile vieții sociale, transformări de natură să asigure dezvoltarea pe un făgaș democratic, făurirea unei societăți superioare, punerea in valoare a bogățiilor solului si subsolului în beneficiul întregului popor. între numeroasele proiecte in curs de realizare se înscrie construirea complexului „Tipitapa- Malacatoya", vizind dublarea producției de zahăr, a complexului „Chiltepe". pentru sporirea producției zootehnice, a unor întreprinderi pentru prelucrarea produselor agricole. Au fost, de asemenea, elaborate și s-a trecut la aplicarea unor măsuri privind dezvoltarea invățămintului. a culturii naționale.După cum se știe, opera de reconstrucție se desfășoară in condiții dificile, poporul și statul nicaraguan avînd de făcut față atacurilor directe ale unor forțe ostile, contrarevoluționare, sprijinite din afară. în fața acestor tentative și

tentă a proceselor de producție; prin scăderea randamentului in muncă la anumite intervale ș.a. Adopții de „profesie" ai justificărilor, care învățaseră să conjunge pină la obsesie verbul „nu putem schimba nimic", sau pe fratele său siamez „există cauze obiective și ele nu depind de noi" s-au văzut puși in situația să bată in retragere. Și iată că atunci cind apelezi la metode științifice de a acționa, ele nu mai admit paleative, justificări, ci te obligă să adopți măsuri în consecință.. Astăzi Întreprinderea în cauză prezintă una din cele mai bune situații în domeniul său de activitate — construcția de mașini — în ce privește folosirea timpului de muncă. De cîte ori este întrebat ce „secret" a descoperit pentru a ajunge la această situație, directorul răspunde prompt : „Am învățat să studiem folosirea timpului de lucru. Munca fiecărui om. Asta-i tot".E mult, e puțin ? E foarte mult, cum s-a văzut, pe planul eficientei imediate. Dar e și mal mult — și de aceea am insistat asupra a- cestui exemplu — pe planul științei de a învăța să stăpînim asemenea resurse. Și nu oricum, ci temeinic. ■ Iar pentru lucrurile temeinice — cum zice un filozof — „niciodată nu-i tîrziu să o iei de la capăt". Iar acum este mai important ca oricînd, așa cum ne cere ' secretarul general al partidului, să facem din muncă, din timpul rezervat ei. principala noastră armă în strategia pentru o dezvoltare intensivă, inteligentă, in care este angajată economia noastră. Acum, cind pe parcursul acestui cincinal trebuie să dublăm productivitatea muncii fată de cincinalul anterior. Acum cind ne aflăm In plină ofensivă pentru perfecționarea organizării muncii și modernizarea pro-1 ceselor de producție. Acum cind calitatea produselor noastre se află intr-o competiție acerbă atit pe piața externă cit și cu parametrii pe care ni-i propunem noi înșine, de a se situa peste 95 Ia sută din ele la nivel mondial. Acum deci n-avem dreptul să iros-im nici un minut din imensa bogăție a muncii. Pentru că ea a fost, este și ră- mine legea dezvoltării moderne a oricărei societăți.Să mărim deci, prin muncă, izvorul muncit.

persoane să dispună de sumele depuse Ia C.E.C. ; dreptul de condiționare a restituirilor, ca și imprescriptibilitatea depunerilor, a dobinzilor și a câștigurilor acordate de Casa de Economii și Consemnațiuni, depunătorii avind dreptul să dispună timp nelimitat de sumele depuse, de dobinzile șt câștigurile' rezultate prin tragerile la sorti.Pentru a răspunde dorințelor populației. Casa de Economii și Consemnațiuni — singura instituție autorizată să păstreze economiile bănești personale — oferă permanent o gamă variată de instrumente de economisire, care sint destinate să satisfacă preferințele tuturor cetățenilor . adepți ai chibzuinței fi spiritului gospodăresc. 

încercări, poporul nicaraguan își apără cu hotărire cuceririle revoluționare. depune eforturi susținute pentru consolidarea acestora, ca și pentru crearea condițiilor politice și diplomatice menite să asigure o atmosferă pașnică, propice progresului economico-social in întreaga regiune geografică.Poporul român. România socialistă urmăresc cu simpatie și sentimente de solidaritate eforturile poporului nicaraguan, ale Republicii Nicaragua îndreptate spre făurirea unei vieți noi. libere și demne. în perioada care a trecut de la victoria revoluției populare, raporturile dintre popoarele și țările noastre au cunoscut o continuă afirmare pe planuri multiple. Un rol puternic stimulator și o importanță deosebită pentru dezvoltarea legăturilor dintre țările noastre l-au avut întilnirile și convorbirile dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Daniel Ortega Saavedra. în cursul acestor convorbiri, inclusiv cu ocazia întilnirii de la București din anul trecut, s-au convenit importante înțelegeri pe linia aprofundării colaborării multilaterale. Țara noastră sprijină eu hotărire lupta dusă de poporul nicaraguan pentru asigurarea dreptului său legitim de a-și hotărî de sine stătător calea dezvoltării sale, fără nici un amestec extern, eforturile depuse pentru soluționarea pe cale pașnică a problemelor litigioase din America Centrală.Dezvoltarea pe mai departe a conlucrării româno-nicaraguane corespunde intereselor .ambelor noastre popoare și țări, contribuie la afirmarea cauzei păcii, independentei și colaborării în întreaga lume.
INFORMAȚII SPORTIVEFOTBAL. Sîmbătă s-au disputat trei meciuri din cadrul etapei a 4-a a Campionatului diviziei A la fotbal, încheiate cu următoarele rezultate : Victoria București — Jiul Petroșani 2—1 (1—0) ; Petrolul Ploiești —Sportul studențesc București 1—1 (0—0) ; Universitatea Craiova — Corvinul Hunedoara 0—0.Astăzi, de la ora 17. au loc partidele S. C. Bacău — Gloria Buzău ; Steaua București — Flacăra Moreni ; Universitatea Cluj-Napoca — F.C.M. Brașov ; F. C., Argeș Pitești — Oțelul Galați.întilnirile Chimia Rm. Vîlcea — Rapid București și F. C. Olt — Dinamo București au fost aminate.TIR. Proba de pușcă standard 3 X 20 focuri, din cadrul Campionatelor mondiale de tir de la Suhl (R. D. Germană) s-a Încheiat cu succesul sportivei Vesela Leșceva (Bulgaria) — 683,2 puncte, urmată de compatrioata sa Valentina Laza- rova — 676.9 puncte și Angela Berger (R. D. Germană) — 674.6 puncte. Pe echipe, ocupanta primului loc, selecționata Bulgariei, a realizat un nou record mondial, cu 1 746 puncte.VOLEI • în ziua a 2-a a turneului international masculin de volei de la Varșovia, echipa Steaua București a întrecut cu scorul de 3—1 (12—15, 15—5, 15—4, 15—7) formația A.Z.S. Varșovia. într-un alt joc, Le- gia Varșovia a dispus cu 3—0 de echipa Plomen Sosnowiec. Rezultate din turneul feminin : Mladost Zagreb ,— M.K.S. Varșovia 3—2 : Ki Kvan Cea (Phenian) — Universitatea Galați 3—0. • în semifinalele campionatului mondial feminin de volei de la Praga, echipa Cubei a intrecut cu scorul de 3—1 selecționata R. D. Germane. în timp ce reprezentativa R. P. Chineze a învins cu 3—0 formația Peru.HALTERE. Halterofilul sovietic Iurt Zaharevici a stabilit un nou record mondial la categoria supergrea, ri- dicind la totaluL celor două stiluri 445 kg (200 kg la stilul smuls și 245 kg la stilul aruncat). Vechiul record era de 442,500 kg și aparținea Iui Leonid Taranenko.ȘAH. Partida a 15-a a meciului pentru titlul mondial de șah dintre marii maeștri sovietici Garri Kasparov și Anatoli Karpov s-a încheiat remiză, Ia mutarea a 29-a. Scorul este 8,5—6,5 puncte in favoarea lui Kasparov, care mai are nevoie de 3.5 puncte pentru a-și păstra titlul. Meciul după cum se știe cuprinde 24 de partide. Cea de-a 16-a se va disputa luni. 15 septembrie, cu piesele albe urmind să joace Kasparov.TENIS. în turneul internațional de tenis de la Tokio, sferturi de finală. s-au înregistrat următoarele rezultate : Manuela Maleeva (Bulgaria) — Melissa Gurney (S.U.A.) 6—2, 7—5 : Bettina Bungo (R.F.G.) — Robin White (S.U.A.) 6—3, 7—6 ; Catherine Tanvier (Franța) — Caterina Maleeva (Bulgaria) 7—6. 7—6 ; Steffi Graf (R.F.G.) — Wendy White (S.U.A.) 7—6, 7-5. • în. optimile de finală ale turneului International de tenis de la Geneva, francezul Henri Leconte l-a eliminat cu 6—3. 6—3 pe suedezul Jorgen. Windahl. canadianul Martin Wosten- holme a dispus cu 6—2, 6—1 de americanul Mel Purcell, iăr argentinianul Eduardo Bengoechea l-a întrecut cu 3—6, 6—3, 6—0 pe coechipierul său Carlos Castellan.

CĂLĂRAȘI. „Concepția P.C.R.. a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. privind istoria unică și unitară a poporului român" a fost tema unui simpozion organizat de comitetul municipal de cultură și educație socialistă Ia clubul ceferiștilor. Și-au dat concursul activiști de partid si de stat, profesori, muzeografi. (Mihail Dumitrescu).GIURGIU. Cu prilejul împlinirii a 600 de ani de la urcarea pe tro

nul Țării Românești a domnitorului Mircea cel Mare, la Muzeul luptei pentru independenta poporului român din Giurgiu s-a deschis o expoziție de sigilii și matrițe sigilare intitulată „Sigiliile — dovezi ale perenității românești la Dunăre". Se află in original sigiliul personal de tip iconografic al voievodului. care a fost aplicat pe scrisoarea ' domnitorului român către regele Poloniei, document in care, la 23 septembrie 1403. se semnalea

ză pentru prima oară existența orașului Giurgiu. (Ion Manea).CONSTANȚA. îii organizarea comitetului județean pentru cultură și artă Constanța, la Dunăveni s-a deschis o tabără de creație a cenaclului artiștilor plastici din Constanța. Alături de pitorescul zonei, temele de inspirație pentru creatori sint realizările agriculturii socialiste. trecutul ■ istoric reprezentat de vestigiile descoperite de arheologi. (George Mihăescu),

CARNET CULTURALCOVASNA. înscrisă în cadrul Festivalului național „Cîntarea României", s-a desfășurat cea de-a 14-a ediție a tradiționalei parade a portului, cintecului și jocului popular din zona întorsura Buzăului. Manifestarea s-a bucurat de un deosebit succes. (Constantin Timaru).

BOTOȘANI. Cea de-a XIII-a ediție a tradiționalei manifestări cultural-educative intitulată ..Serbările pădurii", ce se desfășoară anual in cadrul Festivalului national „Cîntarea României", și intr-un pitoresc amfiteatru natural din comuna Vorona, a reunit sute de artiști amatori, care au prezentat spectacolul „Un drum de. luptă., de muncă și de glorie". (Silvestri Ailenei).- SIBIU. în Mărginimea Sibiului, 

în splendidul cadru natural al comunei Săliște. a fost vernisată recent cea de-a Vl-a ediție a taberei naționale de sculptură monumentală in lemn, la care au participat artiști plastici din mal multe centre ale țării. Expuse in Poiana Soarelui, cele 60 de lucrări realizate pină în prezent se constituie intr-un veritabil muzeu în aer liber. (Ion Onuc Nemeș).SUCEAVA. La Gura Humorului s-a desfășurat schimbul de expe

riență cu factori educaționali din unitățile forestiere de exploatare și transport din județ, organizat de secția de propagandă a comitetului județean de partid și întreprinderea forestieră de exploatare șl transport. Au fost evidențiate principalele forme și metode folosite de organele și organizațiile de partid, sindicale și ale U.T.C., de consiliile oamenilor muncii pentru mobilizarea tuturor lucrătorilor la îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan. (Sava Bejinarîu).
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Din inițiativa președintelui Nicolae Ceaușescu, 
Romania întreprinde acțiuni de mare însemnătate 
pentru promovarea cauzei păcii și colaborării

Ample relatdri și comentarii în presa de peste hotare

MOSCOVA

Conferința unională a Asociației de prietenie 
sovieto-română

Realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu in înalta funcție de 
președinte al Consiliului Național al Oamenilor Muncii, generoasa hotă- 
rire a României de a proceda, unilateral, la reducerea armamentelor, 
efectivelor .și cheltuielilor militare, noile apeluri lansate de conducătorul 
partidului și statului nostru și, prin glasul său, de întregul popor român 
la responsabilitate și acțiuni concrete pentru oprirea cursei înarmărilor

și asigurarea păcii, celelalte demersuri constructive ale țării noastre pen
tru soluționarea echitabilă a marilor probleme ale epocii in care trăim 
continuă să aibă un amplu ecou internațional. Sint, de asemenea, oglin
dite marile împliniri ale țării noastre in anii Construcției socialiste, îndeo
sebi în ultimele două decenii, de Cind la conducerea partidului și statului 
se află tovarășul Nicolae Ceaușescu.Vocația dialogului, întărită de clarviziunea concepției de amplă deschidere mondială imprimată activității internaționale a României de către președintele Nicolae Ceaușescu, este o caracteristică a diplomației romanești, scrie cotidianul „JORNAL DE ANGOLA" intr-un articol consacrat țării noastre. „România este o tară 

care are unul dintre cele mai ac
tive și originale roluri in viața in

ternațională" — se arată In articol. 
„Poziția României este întotdeauna 
așteptată cu interes, respect si con
siderație, cind omenirea este con
fruntată cu o nouă gravă problemă, 
cu implicații la scară planetară. 
Intr-o perioadă atit de complexă 
și contradictorie, cind din ce in ce 
mai frecvent sint afectate relațiile 
dintre state, România a construit și consolidat veritabile punți de în
țelegere și colaborare".

0 inițiativă profund constructivă in vederea 
impulsionării negocierilor de dezarmareSub titlul „Cuvintarea președin

telui Nicolae Ceaușescu la Congre
sul oamenilor muncii. România se 
pronunță pentru reducerea cu cinci 
la sută a cheltuielilor destinate 
apărării" — ziarul italian „AVANTI" relevă că șeful statului român „a reafirmat că țara sa va urma calea aplicării unor măsuri unilaterale de dezarmare, fiind hotărîtă să reducă, pină la sfîrșitul anului curent, cheltuielile și efectivele militare cu cinci la sută. Președintele Nicolae Ceaușescu — arată cotidianul — a invitat și celelalte state să procedeze la fel. Salutind hotărîrea U.R.S.S. de a prelungi moratoriul asupra experiențelor nucleare, conducătorul statului român a cerut ca și Statele Unite să înceteze aceste teste. In același timp, el a arătat că unele propuneri de dezarmare prezentate de S.U.A. și de alte state constituie o bază reală pentru convorbirile în curs pe tema dezarmării".„România votează in legături cu 
cheltuielile militare" — este titlul articolului publicat de ziarul finlandez „HELSINGIN SANOMAT", in care se arată că In România urmează să fie organizat un referendum pentru reducerea cu cinci la sută a armamentelor, efectivelor și cheltuielilor militare. Se menționează, de asemenea, că președintele Nicolae Ceaușescu „a făcut un apel la țările din cele două alianțe militare, atit din Est, cit și din Vest, cerîndu-le să se alăture acestei acțiuni prin măsuri similare de diminuare a cheltuielilor militare, menite să impulsioneze negocierile privind controlul asupra armamentelor".

„România : Cheltuielile militare 
se reduc" — este și titlul articolului publicat de cotidianul suedez „SVENSKA DAGBLADET".Acțiunile novatoare ale României sint reliefate și de cotidianul sirian cu cel mai mare tiraj — „TICHRIN" — care publică un amplu articol, intitulat: „Președin
tele Ceaușescu a propus reducerea 
cu cinci la sută a arsenalelor mi
litare din Europa".Organul Partidului Baas Arab Socialist din Siria, cotidianul „AL BAAS", menționează, la rîndul său, că cel de-al III-lea Congres al oamenilor muncii din România a aprobat propunerea președintelui Nicolae Ceaușescu referitoare la diminuarea efectivelor forțelor armate române și a cheltuielilor de apărare cu cinci la sută pină la sfirșitul acestui an. Se evidențiază că propunerea va fi prezentată poporului român sub forma unei consultări largi a maselor populare.Sub titlul „Președintele 
Ceaușescu cheamă la destindere 
internațională", ziarul marocan „AL BAYANE" inserează o amplă relatare, in care se arată :

Președintele României a reafirmat că in relațiile internaționale trebuie să se procedeze lâ o schimbare radicală, că este necesar să se renunțe cu desăvirșire la forță și la amenințarea cu forța, să se treacă la soluționarea tuturor problemelor dintre state exclusiv prin negocieri.Ziarul mozambican „NOTICIAS" consacră o suită de articole magistralei cuvintări rostite de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Congresul oamenilor muncii și hotărîrilor adoptate de acest for. Titlurile sub care sint inserate : „Românii vor 
vota asupra reducerii efectivelor 
și cheltuielilor militare" si „România va reduce efectivele militare" sint semnificative pentru reliefarea profundei vocații de pace a poporului român, precum si a hotărîrii sale nestrămutate de a nu-și precupeți eforturile în lupta pentru împlinirea acestei milenare aspirații a întregii omeniri.

„Pentru poporul român nu există, 
in prezent, problemă mai impor
tantă decit dezarmarea și pacea" — evidențiază cotidianul „COR- REIO BRAZILIENSE" intr-un comentariu. Sint reluate ideile majore cuprinse în cuvintarea rostită de conducătorul partidului și statului la Congresul oamenilor muncii și sint menționate propunerile României privind realizarea unor acorduri concrete de dezarmare, in primul rind în domeniul nuclear. De asemenea, se scot în evidentă justețea si clarviziunea concepției românești, a președintelui Nicolae Ceaușescu potrivit căreia între pace si progresul popoarelor există o relație indisolubilă, numai intr-un climat de încredere și securitate puțind fi asigurată promovarea unor raporturi de egalitate și cooperare re- ciproc-avantajoase intre toate națiunile lumii.

„Românii vor vota in cadrul 
unui referendum propunerea făcută 
de președintele Nicolae Ceaușescu 
in cuvintarea rostită la cel de-al 
III-lea Congres al oamenilor mun
cii de a se trece pină la sfirșitul 
acestui an la reducerea cu cinci la 
sută a armamentelor, efectivelor 
și cheltuielilor militare". ' menționează agenția REUTER. într-una din relatările referitoare la înaltul forum al oamenilor muncii din România. Președintele Ceaușescu a adresat, de asemenea, tuturor statelor din Europa chemarea de a trece fiecare la diminuarea, cu cel puțin cinci la sută, a înarmărilor, pregătindu-se în acest fel calea pentru negocieri serioase asupra dezarmării. De-a lungul anilor. România a făcut numeroase propuneri de a se îngheța si reduce cheltuielile militare, în cadrul unor organisme internaționale cum ar fi Națiunile Unite, menționează agenția Reuterl

cu privire la problemele dezar
mării, păcii și colaborării in Eu
ropa și in întreaga lume" — scrie ziarul „PRAVDA", intr-o relatare consacrată acestui eveniment. Se scoate in evidență că, in documentul adoptat la încheierea vizitei intreprinse de A. Papandreu și a convorbirilor sale cu Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidulgi Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, cele două țări, România și Grecia, salută prelungirea unilaterală de către U.R.S.S. a moratoriului asupra experiențelor nucleare și cheamă S.U.A. să înceteze testele cu arme atomice.Președintele Nicolae Ceaușescu și premierul Andreas Papandreu au adresat celor două superputeri apelul de a organiza anul acesta o intîlnire la nivel înalt, care să ducă la măsuri concrete de dezarmare — scrie agenția ‘CHINA NOUĂ. Problemele dezarmării și destinderii — a afirmat Nicolae Ceaușescu — nu pot fi soluționate numai de cele două mari puteri, iar țările europene, ca și alte popoare, trebuie să-și a- sume o răspundere mai mare și să insiste ca superputerile să a- jungă la un acord privind dezarmarea nucleară și reducerea cu 25 la sută a forțelor convenționale în viitorii cinci ani.într-o altă corespondență, agenția chineză de presă relevă importanța Declarației președintelui Nicolae Ceaușescu și a primului ministru Andreas Papandreu privind problemele dezarmării, păcii și colaborării în Europa și în lume. Sint scoase în relief apelurile celor două state adresate S.U.A. și U.R.S.S., tuturor țărilor europene de a se acționa pentru realizarea unui acord privind oprirea amplasării de rachete cu rază medie de acțiune pe continent, precum și pentru trecerea la eliminarea celor existente. „Cei doi con
ducători — scrie, de asemenea, China Nouă — au cerut urgent sta
telor europene să privească din
colo de frontierele care există in
tre cele două blocuri militare ale 
continentului și să acționeze îm
preună pentru pace și securitate". Totodată, se arată că președintele Nicolae Ceaușescu și premierul Andreas Papandreu și-au reafirmat sprijinul pentru edificarea unei zone libere de arme nucleare în Balcani, apreciind că o întîl- nire la nivel înalt a statelor din regiune ar avea o însemnată contribuție la eforturile de realizare a acestui obiectiv.

Agenția A.D.N., din R.D. Germană, evidențiază că in cursul convorbirilor dintre președintele Nicolae Ceaușescu și primul ministru Andreas Papandreu a fost relevată dorința unei mai strinse conlucrări pe arena internațională, pentru a se pune capăt politicii de înarmare, pentru schimbarea cursului periculos al evenimentelor spre catastrofa nucleară, în direcția unei politici noi, de dezarmare, pace și colaborare în lume.Aceleași idei sînt reliefate și în- tr-un articol inserat de cotidianul „NEUES DEUTSCHLAND" din R.D.G.România, membră a Tratatului de la Varșovia, și Grecia, membră a N.A.T.O., au adresat un apel Statelor Unite ale Americii să înceteze experiențele nucleare și să se alăture moratoriului instituit de U.R.S.S., relatează agenția de presă vest-germană D.P.A. Acest apel este cuprins in „Declarația privind problemele dezarmării, păcii și colaborării în Europa și in lume", semnată de președintele României, Nicolae Ceaușescu, și de premierul elen, Andreas Papandreu, scrie D.P.A., evidențiind că în acest document se cere stateloreuropene să-și asume o răspundere directă, mai mare, pentru dezarmare în Europa.In toasturile rostite cu prilejul dineului oficial oferit în onoareaprimului ministru al Elene, președintele Nicolae Ceaușescu, și Andreas Papandreu, exprimîndu-și îngrijorarea in legătură cu intensificarea cursei înarmărilor și creșterea arsenalelor nucleare, au subliniat importanța unei noi în- tîlniri sovieto-amerlcane la nivel înalt, se arată în corespondența transmisă de agenția ASSOCIATED PRESS.

Republicii României, premierul

Comentarii consacrate acestui eveniment au transmis și agențiile TANIUG, REUTER, M.E.N., men- ționîndu-se că vizita întreprinsă la București de premierul elen este expresia bunelor relații statornicite între ambele țări, a evoluției ascendente a unor tradiționale raporturi de prietenie. Se evidențiază că noul dialog la nivel înalt va contribui la întărirea conlucrării româno-elene pe plan internațional, pentru dezvoltarea relațiilor de bună vecinătate în regiunea balcanică, pentru transformarea Balcanilor într-o zonă a conviețuirii pașnice, pentru pace și securitate în Europa și în lume.
Strînsă legătură între politica internă

Noi demersuri pentru transformarea Balcanilor 
intr-o zonă de bună vecinătate și ințelegere, 

fără arme nucleare și arme chimiceNumeroasele relatări sînt consacrate noului dialog la nivel inălt româno-elen desfășurat la București.în cursul convorbirilor dintre președintele României. Nicolae Ceaușescu. și primul ministru al Greciei. Andreas Papan- dreu. scrie agenția T.A.S.S.. a fost reafirmată dorința celor două țări de a contribui la încetarea cursei înarmărilor, la prevenirea războiului nuclear, la întărirea politicii

de destindere, dezarmare, pace și colaborare. In toastul rostit la dineul oferit în onoarea lui Andreas Papandreu, Nicolae Ceaușescu a declarat că este foarte importantă o intîlnire intre conducătorii sovietici și americani, subliniind insă că aceasta trebuie să ducă la unele înțelegeri, la unii pași reali în direcția dezarmării si destinderii.„La București a fost dată pu
blicității Declarația româno-elenă

și ceaPresa de peste hotare reliefează, în același timp, marile realizări ale României in anii construcției socialiste. Intr-o relatare referitoare la cel de-al III-lea Congres al oamenilor muncii, ziarul „VIES- NIK", din R.S.F.I., menționează, astfel, că cei 11 000 de delegați la congres, care, în cadrul sistemului politic din România, are rolul de „cel mai înalt forum al democrației muncitorești-revoluționare", au adoptat cuvintarea președintelui Nicolae Ceaușescu „ca program de muncă și acțiune al tuturor oamenilor muncii și al întregului popor român".Se evidențiază că delegații la congres, care i-au reprezentat pe cei aproximativ 7 milioane de oameni ai muncii din România, au reales pe tovarășul Nicolae Ceaușescu în înalta funcție de președinte al Consiliului Național al Oamenilor Muncii, tovarășa Elena Ceaușescu fiind aleasă vicepreședinte al consiliului.Totodată, Se apreciază că documentele adoptate cu acest prilej stabilesc sarcini și mai concrete privind continua dezvoltare a țării.Ziarele „NODON SINMUN" și „MTNGI.U CIOSON", din R.P.D. Coreeană, informează la rindul lor despre desfășurarea lucrărilor celui de-al III-lea Congres al oamenilor muncii, subliniind că înaltul for al democrației muncitorești din România a reales pe tovarășul Nicolae Ceaușescu în funcția de președinte al Consiliului Național al Oamenilor Muncii.

externăReluînd ample extrase din cuvintarea rostită de secretarul general al partidului, președintele României, ziarele trec în revistă realizările obținută de România socialistă în cincinalul trecut, mențio- nînd că obiectivul strategic al actualului plan de cinci ani este transformarea țării într-un stat socialist mediu dezvoltat, această perioadă constituind o etapă decisivă pentru creșterea eficienței economiei naționale.La rîndul său, cotidianul italian „AVANTI" evidențiază că „președintele Nicolae Ceaușescu a menționat, în discursul său,, o serie de obiective prioritare de politică economică, în primul Tind crearea de noi resurse energetice și de materii prime, paralel cu o reducere controlată a consumurilor de energie și de materiale care, in unele cazuri, vor trebui să ajungă la 50 la sută față de cele actuale. Nicolae Ceaușescu — scrie „Avânți" — a insistat asupra necesității absolute ca obiectivele de producție planificate pentru export să fie respectate cu strictețe". AGENȚIA ZAIREZA DE PRESA A.Z.A.P. relevă rezultatele remarcabile obținute de țara noastră îndeosebi după 1965, de cind la conducerea partidului și statului se află tovarășul Nicolae Ceaușescu, rezultate materializate, după cum se subliniază, prin edificarea unei industrii puternice, moderne și â unei agriculturi în plin progres.(Agerpres)
LA BOTTROP s-a desfășurat o conferință a P.C. German., in cadrul căreia au fost examinate sarcinile partidului în legătură cu alegerile parlamentare programate pentru începutul anului viitor. Luînd cuvin tul. Herbert Mies, președintele P.C.G.. a reliefat necesitatea încetării depline și interzicerii experiențelor cu arma nucleară, a renunțării la înțelegerea cu Statele Unite privind participarea firmelor vest-germane Ia realizarea programului „Inițiativa de Apărare Strategică", a retragerii rachetelor nucleare americane de pe teritoriul R.F.G.PLENARA C.C. AI. P.C. DIN ECUADOR. In orașul Guayaquil a avut loc plenara C.C. al P.C. din Ecuador care a analizat situația politică și economică internă a țării și a stabilit orientarea partidului In următoarea perioadă în condițiile succesului obținut de forțele de stingă in alegerile parțiale par-
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lamentare și locale din luna iunie. A fost adoptată o rezoluție in care forțele democratice din Ecuador sint chemate să participe activ la lupta pentru pace.STABILIREA DE RELAȚII DIPLOMATICE INTRE ALBANIA SI SPANIA. Agenția A.T.A. a- nunță că, din dorința de a dezvolta relațiile dintre cele două țări, guvernele R.P.S. Albania și Spaniei au convenit să stabilească relații diplomatice la nivel de ambasadă.LA BRAZZAVILLE au Început lucrările celei de-a 36-a sesiuni a

Comitetului regional al Organizației Mondiale a Sănătății Ia care participă miniștrii sănătății din 45 de țări africane, membre ale O.M.S. Deschizînd dezbaterile, relatează agenția M.A.P., președintele R.P. Congo, Denis Sassou Nguesso. a subliniat că obiectivul programului „Sănătate pentru toți pină in anul 2000“ presupune garantarea dreptului la dezvoltare al popoarelor.GUVERNUL AMERICAN A HO- TARTT SA MODERNIZEZE DOUA SUBMARINE LANSATOARE DE RACHETE — măsură interpretată de unii experți citați de agenția France Presse ca o intenție de a

nu respecta prevederile acordului Salt-II. Amenajarea celor două nave — „Alexander Hamilton" și „Kame-Hameha" — confirmă aprecierea că plafonul (de 1 320 vectori) fixat de Salt-II va fi depășit in momentul în care noile bombardiere B-52 vor fi echipate (pină la sfirșitul acestui, an) cu rachete de tipul „Cruise" — relatează A.F.P.DECLARAȚIE. Partidul Comunist din Austria și blocul sindical de stingă au dat publicității o declarație comună în favoarea menținerii și consolidării sectorului naționalizat a! economiei austriece — relatează agenția T.A.S.S. Potrivit declarației, acest lucru este deosebit de nețesar in momentul actual in care se fac încercări de dena- ționalizare a întreprinderilor de stat. P.C. din Austria și blocul sindical de stingă cer să se renunțe la inchiderea unor întreprinderi metalurgice, să se pună capăt concedierilor in masă.

MOSCOVA 13 (Agerpres). — M. Chebeleu transmite : La Casa prieteniei din Moscova s-a desfășurat Conferința unională a Asociației de prietenie sovieto-română (A.P.S.R.).In prezidiul conferinței se aflau V. I. Konotop. deputat in Sovietul Suprem al U.R.S.S.. președintele Conducerii centrale a A.P.S.R.. S. G. Șcerbakov, membru supleant al C.C. al P.C.U.S., ministrul învă- țămîntului al U.R.S.S., reprezentanți ai Secției relații externe a C.C. al P.C.U.S. și ai M.A.E. al U.R.S.S., membri ai Conducerii centrale a A.P.S.R. și ai conducerilor filialelor republicane ale asociației, oameni de știință, cultură și artă. De asemenea, în prezidiu au luat loc delegația Asociației de prietenie româ- no-sovietică (A.P.R.S.) condusă de Iulian Cîrțînă, membru al Consiliului central al A.P.R.S., prorector al Universității București, invitată să participe Ia lucrările conferinței, reprezentanți ai ambasadei țării noastre la Moscova.In raportul de activitate a A.P.S.R., prezentat de V. I. Konotop, cit și în luările de cuvînt ale delegaților la conferință au fost evidențiate semnificația deosebită a victoriei revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă de Ia 23 August 1944, înfăptuită de poporul român sub conducerea nemijlocită a Partidului Comunist Român, realizările

obținute de țara noastră în domeniile social-economic, al științei și culturii, dezvoltarea pe multiple planuri a relațiilor tradiționale de prietenie și colaborare dintre cele două țări și popoare. S-a subliniat că vizita prietenească de lucru efectuată, la 16 mai. în Uniunea Sovietică de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, convorbirile cu tovarășul Mihail Gorbaciov, secretar general al C.C. al P.C.U.S., înțelegerile convenite cu acest prilej reprezintă o contribuție de seamă la dezvoltarea colaborării dintre P.C.R. și P.C.U.S., dintre România și Uniunea Sovietică. în interesul popoarelor celor două țări, al cauzei generale a socialismului și păcii, colaborării și securității internaționale. ■Evocind dezvoltarea relațiilor so- vieto-române, vorbitorul și-a exprimat convingerea că ele vor cunoaște un curs continuu ascendent si se vor întări pe mai departe în interesul ceilor două țări și popoare. Raportorul a evocat conlucrarea dintre A.P.S.R. și A.P.R.S.A luat cuvîntul. de asemenea, conducătorul delegației A.P.R.S.Conferința a ales noua Conducere centrală a A.P.S.R. Președinte al Conducerii centrale a Asociației de prietenie sovieto-română a fost ales S. G. Șcerbakov.

Reuniunea Biroului 
Federației Internaționale 

a RezistențilorVARȘOVIA 13 (Agerpres). — La Varșovia a avut loc reuniunea anuală a Biroului Federației Internaționale a Rezistenților (F.I.R.).Reuniunea, care s-a desfășurat In cadrul celei de-a 35-a aniversări a fondării F.I.R., a dezbătut probleme legate de activitatea federației in cadrul Anului Internațional alPăcii, pregătirea celei de-a douaîntîlniri mondiale a foștilor combatanți. rezistenți și victime derăzboi, ce va avea loc la Viena inperioada 1—3 decembrie 1986.De asemenea, reuniunea biroului a discutat activitățile de pregătire a celui de-al X-lea Congres al federației, ce va avea loc în 1987 la Atena.Din tara noastră a participat o delegație condusă de general-locote- nent (r) Andrei Neagu. președintele Comitetului foștilor luptători si veteranilor de război împotriva fascismului, vicepreședinte al Federației Internaționale a Rezistenților.

Sâptămîna filmului românesc 
la Vilnius

MOSCOVA 13 (Agerpres). — La 
Vilnius, capitala R.S.S. Lituaniene, 
a avut loc deschiderea Săptămâ
nii filmului românesc. La cere
monia oficială au luat parte A. 
Brazaitis, președintele Comitetului 
de stat pentru cinematografie din 
R.S.S. Lituaniană, I. Grigutis, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne al R.S.S. Lituaniene, repre
zentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, oameni de cul
tură și artă, ziariști, un numeros 
public. Au fost, de asemenea, pre-

zenți membri ai ambasadei țării 
noastre la Moscova.

In alocuțiunile rostite au fost 
evidențiate cursul ascendent al re
lațiilor de prietenie și colaborare 
dintre România și Uniunea Sovie
tică și, in acest cadru, dezvoltarea 
amplă a legăturilor culturale ro- 
mâno-sovietice, inclusiv in dome
niul cinematografiei.

Timp de o săptămină, pe ecra
nele cinematografelor sint prezen
tate noi producții ale cinemato
grafiei românești.

Comunicat comun bulgaro-grecSOFIA 13 (Agerpres). — Comunicatul comun bulgaro-grec dat publicității la Sofia în încheierea vizitei primului-ministru elen Andreas Papandreu, efectuată Ia invitația președintelui Consiliului de Stat a! R.P. Bulgaria, Todor Jivkov. subliniază evoluția pozitivă a relațiilor de bună vecinătate dintre cele două țări. Potrivit agenției B.T.A., documentul acordă o importanță deosebită situației din Balcani. Todor Jivkov și Andreas Papandreu. subliniază comunicatul, au relevat că instaurarea păcii și securității in această zonă reprezintă o contribu

ție importantă la înfăptuirea destinderii in Europa și în întreaga lume și s-au pronunțat pentru eforturi. comune îndreptate spre Întărirea relațiilor de bună vecinătate, încredere și cooperare între statele balcanice. Transpunerea în viață a ideii transformării Balcanilor într-o zonă liberă de arma nucleară și chimică va contribui la consolidarea păcii și securității în regiune, relevă comunicatul. subliniind hotărîrea celor 'doîiă țări de a acționa activ în direcția realizării acestei idei, arată agenția citată.
întrevederi iugoslavo-cubanezeBELGRAD 13 (Agerpres). — La Belgrad a avut loc o primă rundă de convorbiri între Sinan Hasani, președintele Prezidiului R. S. F. Iugoslavia, și Fidel Castro, prim-se- cretar al C.C. al P.C. din Cuba, președintele Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Cubei, aflat In vizită in Iugoslavia, anunță agenția Taniug. In ce privește relațiile bilaterale, interlocutorii s-au pronunțat pentru promovarea mai intensă a unor forme superioare de

cooperare economică. Au fost abordate, de asemenea, probleme ale actualității internaționale.In continuare, în capitala iugoslavă au avut loc convorbiri între Milanko Renovița. președintele Prezidiului C.C. al U.C.I., și Fidel Castro, consacrate cooperării dintre U.C.I. și P.C. din Cuba, unor aspecte ale situației internaționale și .tendințelor din mișcarea muncitorească și alte mișcări progresiste din lume, precizează agenția Taniug.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Demers al O.E.P. Ia O.N.U.
• Proiect de înțelegere na
țională în Liban • Italia se 
pronunță pentru convocarea 
unei conierințe internaționa
le asupra Orientului MijlociuNAȚIUNILE UNITE 13 (Agerpres).— Președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei. Yasser Arafat, a adresat secretarului general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, o scrisoare prin care atrage atenția asupra „atacurilor inumane și barbare" pe care forțele israeliene le-au întreprins. recent. împotriva taberelor de refugiați palestinieni din sudul Libanului. Arafat a cerut secretarului general al O.N.U. să facă uz de bunele sale oficii și de toate mijloacele care îi stau Ia îndemină pentru a se pune capăt unor asemenea acte și a se garanta securitatea taberelor de refugiați — relatează agenția W.A.F.A.BEIRUT 13 (Agerpres). — Primul- ministru al Libanului, Rashid Ka- rame. a declarat reprezentanților presei că agenda reuniunii de vineri a guvernului a avut ca principal punct studierea unui proiect de înțelegere națională asupra căruia s-a ajuns la un acord în ceea ce privește majoritatea articolelor sale— transmite agenția China Nouă.Premierul Karame a precizat că o nouă rundă a cabinetului va avea loc marți. El și-a exprimat speranța că reuniunea va realiza în cele din urmă o înțelegere asupra punctelor aflate Încă in dezacord.ROMA 13 (Agerpres). — Intr-un Interviu acordat agenției K.U.N.A., Giulio Andreotti, ministrul de externe italian, a arătat că țara sa sprijină propunerea referitoare la organizarea, sub auspiciile O.N.U., a unei conferințe internaționale asupra Orientului Mijlociu, la care să participe toate părțile interesate din regiune. El a adăugat că și continuarea eforturilor diplomatice desfășurate în prezent în direcția soluționării politice a situației din zonă ar putea conduce la rezultate utile. Ministrul de externe italian a subliniat Importanța rezoluțiilor adoptate în cadrul conferinței arabe Ia nivel înalt de la Fez (Maroc) pentru reglementarea pașnică a problemei palestiniene.

Convorbiri chino-nicaraguaneBEIJING 13 (Agerpres) — Secretarul general al C.C. al P.C. Chinez. Hu Yaobang, s-a întîlnit. sîmbătă, la Beijing cu președintele Republicii Nicaragua, coordonator al Comisiei Executive a Direcțiunii Naționale a Frontului Sandinist de Eliberare Națională. Daniel Ortega Saavedra, aflat în vizită în R.P. Chineză. In cursul convorbirii — relatează agen

ția China Nouă — Hu Yaobang a exprimat sprijinul Chinei față de lupta Nicaraguei pentru apărarea suveranității și independenței. Părțile au manifestat dorința extinderii relațiilor chino-nicaraguane de cooperare pe termen lung.Șeful statului nicaraguan a avut, de asemenea, convorbiri cu Li Xian- nian. președintele R.P. Chineze.
Poziția P.C. Japonez privind participarea niponă 

la „războiul stelelor"TOKIO 13 (Agerpres). — P. C. Japonez a depus in parlament un proiect de rezoluție în care cere guvernului să nu participe Ia programul american de militarizare a spațiului cosmic cunoscut sub numele de „războiul stelelor". Poporul japonez și popoarele întregii lumi doresc lichidarea armelor atomice. și nu extinderea cursei înarmărilor nucleare în spațiul cosmic,

relevă documentul. Hotărîrea guvernului reprezintă o încălcare a rezoluției parlamentului nipon privind folosirea cercetărilor din spațiul cosmic doar în scopuri pașnice, arată proiectul, subliniind că tocmai Japonia, singura țară din lume care a avut de suferit de pe urma bombardamentelor atomice, ar trebui să refuze participarea Ia un asemenea program periculos.

Situația din SalvadorSAN SALVADOR 13 (Agerpres). — Intr-o declarație făcută postului de radio clandestin „Venceremos" — care emite din Salvador — Joaquin Villalobos, membru al Comandamentului general al Frontului Farabundo Marti pentru Eliberare Națională (F.M.L.N.), a arătat că forțele insurecționale sal- vadoțiene au propus armatei guvernamentale prelungirea cu încă cinci zile a acordului de încetare a ostilităților dintre ele, pentru a se crea condiții propice desfășurării normale a celei de-a IlI-a runde de negocieri dintre F.M.L.N. și guvernul președintelui Jose Napoleon Duarte — relatează agenția Prensa Latina. El a precizat că încetarea ostilităților timp de numai două zile — cît vor dura negocierile — este insuficientă pentru desfășurarea in siguranță și fără presiuni a dialogului amintit. „In felul acesta, noi oferim o garanție in plus, menită să elimipe orice argumente invocate de reprezentanții autorităților în ideea că F.M.L.N. ar urmări să folosească prilejul dialogului pentru regruparea forțelor sale și declanșarea unui atac de anvergură la adresa forțelor armate salva- doriene".
Noi acte represive ale poliției regimului 

de la PretoriaPRETORIA 13 (Agerpres). — In R.S.A. se înregistrează noi acte represive ale poliției regimului rasist împotriva populației africane majoritare. In ultimele 24 de ore, o persoană care participa la o demonstrație antiapartheid la Sebokenge, suburbie a Johannesburgului, a fost uci
să. Chiar și statisticile oficiale a- testă că de la 12 iunie, cind a fost introdusă in R.S.A. „starea de urgență", în tară au fost ucise de politie peste 300 de persoane. Cu toate acestea, autoritățile nu au obținut rezultatele scontate în urma instituirii „stării de urgență".

WASHINGTON : Camera Reprezentanților a aprobat 
un proiect de lege privind sancțiuni economice împotriva 

autorităților rasiste sud-africaneWASHINGTON 13 (Agerpres). — Camera Reprezentanților a Congresului Statelor Unite a aprobat varianta acceptată anterior și de Senat (considerată mai moderată) a proiectului de lege cuprinzînd sancțiuni economice împotriva autorităților rasiste sud-africane.Documentul prevede interzicerea oricăror noi investiții americane și credite bancare în sectorul privat sud-african, ca și a importurilor de uraniu, fier, oțel, cărbune, textile și produse agricole sud-africane. înghețarea depunerilor bancare deținute în S.U.A. de guvernul de la Pretoria sau de companii particulare. Vor fi suspendate legăturile aeriene dintre cele două țări și vor fi interzise importurile prin intermediul unor firme patronate sau controlate de Pretoria.

O primă variantă elaborată de Camera Reprezentanților suspenda practic toate legăturile comerciale și toate Investițiile în R.S.A.. relevă agenția Reuter.înaintea supunerii la vot a documentului. purtătorul de cuvînt al Casei Albe. Larry Speakes. a anunțat că președintele Reagan se opune acestui demers, întrucit el „ar împiedica obiectivul de promovare a schimbării în Africa de Sud". Este deci posibil' ca șeful executivului american să opună dreptul său de veto în cazul acestei legislații. Intr-o asemenea eventualitate, veto-ul prezidențial poate fi depășit prin intermediul unei majorități de două treimi în fiecare cameră a Congresului.

Evoluții pe piețele 
monetare occidentale

Actuala săptămină financiară t-a 
încheiat cu o nouă diminuare a va
lorii dolarului comparativ cu cele
lalte principale monede occiden
tale. După cum menționează agen
țiile internaționale de presă, cursul 
„biletului verde" a scăzut in schim
burile cu lira sterlină, marca vest- 
germană. francul elvețian, francul 
francez, guldenul olandez, lira ita
liană, . dolarul canadian si a sporit 
ușor numai in raport cu yenul nipon. 
Această, evoluție, apreciază experții 
financiari, citați de agențiile de presă, 
este c consecință a importantei di
minuări a cursurilor principalelor 
acțiuni industriale la bursele oc
cidentale, precum și a ultimelor sta
tistici date publicității la Washing
ton, potrivit cărora continuă să se 
înregistreze o încetinire a ritmului 
de redresare a economiei americane.

In schimb, cursul aurului a con
tinuat să sporească. maiorindu-se, 
într-o singură zi, cu aproximativ 10 
dolari uncia, fără a depăși insă li
mita psihologică de 425 dolari uncia. 
La bursa din Londra, prețul a fost 
de 413 dolari, față de 404.50 dolari 
in ziua precedentă, la Zurich — de 
419,50 dolari (403,50). iar la New 
York — de 415.50 dolari (406).(Agerpres)
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