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PRODUCȚII SPORITE,
EFICIENȚĂ ÎNALTA

prin valorificarea superioară
a

Folosirea judicioasă a resurselor rea unor producții tot mai mari in severe a consumului de materii prime șl energie constituie trăsături definitorii tare intensivă a economiei consecvență de partidul și seama de aceste cerințe, in din practic toate domeniile numeroase Soluții tehnice și o serie de măsuri organizatorice menite să asigure valorificarea superioară a resurselor de materii prime si materiale. De altfel, posibilitățile de acțiune în acest sens sint multiple, pornind de la înlocuirea tehnologiilor depășite și realizarea de noi produse, cu un consum redus de materii prime, lui de folosire a materialelor

materiale, obtine- conditiile reduceriiale strategiei de dezvol- românești. promovată cu statul nostru. Ținindu-se multe unităti economice, de activitate, s-au aplicat tehnologice noi. s-au luat
pină la creșterea gradu- recuperabile. eliminarea

TEZELE PENTRU PLENARA C.C. AL P.C.R.

PROGRAM REVOLUȚIONAR DE MUNCA

PENTRU PARTID, PENTRU POPOR

OMOGENIZAREA SOCIETĂȚII ROMÂNEȘTI, 
înfăptuire istorică a anilor socialismului

resurselor materiale
rebuturilor. utilizarea pe scară largă a inlocuitorilor și a unor materii prime mai ieftine.Esențial este ca experiența dobindită în fiecare întreprindere. in fiecare ramură să fie cit mai bine cunoscută și operativ generalizată, astfel incit să se asigure. pe ansamblul economiei naționale, reducerea cit mai substanțială a cheltuielilor materiale și sporirea venitului național — factorul determinant al creșterii bunăstării Întregului popor.Acesta este și motivul pentru care în grupajul de azi vom prezenta realizările unor colective din diferite domenii de activitate industrială, realizări care ilustrează varietatea preocupărilor pentru valorificarea superioară bază, sporirea a resurselor materiale și. Pe această eficientei activității economice.

Un proces de modernizare
in plină desfășurareO cu totul nouă structură a producției. noi tehnologii, noi meserii — iată ceea ce reprezintă pentru colectivul întreprinderii mecanice „Ni- coiina“-Iași amplul și cuprinzătorul program de perfecționare a organizării și modernizare a producției.Mai intii a fost schimbat profilul de fabricație. Aceiași oameni care, în urmă cu 10—15 ani. reparau vagoane de cale ferată au trecut la a- similarea in producție a unei game largi de utilaje pentru industria de construcții : mașini terasiere. betoniere. utilaje de preparat asfaltice și multe altele.Apoi, intr-un proces ce și in prezent, s-a acționat îmbunătățirea parametrilor funcționali ai mașinilor, concomitent

mixturicontinuă pentru tehnico-

cu valorificarea mai bună a metalului incorporat. Iată un singur exem-' piu. de dată recentă. Suflantele cu rotor profilat — produs complex, de valoare ridicată — dezvoltă o presiune de lucru de două ori mai mare față de mașina preluată inițial de la „Hidromecanica" Brașov, situind noua grupă de produse la un nivel competitiv Pe Plan international.„Unitatea noastră este un mare consumator de metal. De aceea am căutat în permanentă noi soluții tehnice și tehnologice care să asigure atît coeficienți superiori de utilizare a metalului, cit si reducerea greutății fiecărei mașini, bineînțeles îh condițiile menținerii robusteții și fiabilității produselor — ne spune ing. Adrian Frolov, șeful atelierului
DEMNITATEA A

UN NUME AL
PATRIOTISMULUI

Moment de răscruce în destinele României moderne, evenimentul revoluționar de la 23 August 1944 s-a înscris cu majuscule in istorie și ca un act de puternică afirmare a demnității naționale. O dată cu și prin revoluția de eliberare națională și socială, pregătită și înfăptuită sub conducerea Partidului Comunist Român, noul ev avea să se sprijine pe columnele de neclintit ale libertății. independentei, suveranității și demnității unui popor devenit, după veacuri de lupte și jertfe sub stindardele acestor aspirații cardinale, stăpîn în țara sa, stăpîn pe soarta sa.Demnitatea ființei naționale — identificată cu „tot ce mișcă-n țara asta, riul, ramul", Îngemănata cu mindria unei străvechi civilizații și străbătind modul de viețuire, legendele și istoria neamului, demnitatea, cucerită prin lupte și apărată cu singe — reprezintă coloana vertebrală damentale știința de românești, ganic cu conștiința transmis . .dredințâ, din generație in generație. Simțămint căruia Eminescu i-a izvodit expresii sublime prin replica de o măreață rectitudine dată de Mircea lui Baiazid, prin imni- cele profeții din „Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie".Ca orice act de conștiință, creat și alimentat de istorie, sentimentul demnității urmează cursul istoriei, o însoțește strins, in momentele de glorie, ca și în cele de restriște, avind de înfruntat vitregiile ia care a fost supusă condiția umană de-a lungul multelor veacuri de împilare și suferință. Cit de greu a avut de pătimit fruntea înălțată sus în fața cotropitorilor din felurite seminții, cite a avut ea de îndurat, sfidind „orînduiala cea crudă și nedreaptă"! în cele mai tragice împrejurări — de la tragerea pe roată la plutoanele fasciste de execuție — demnitatea națională și socială s-a dovedit fibra de oțel care a ținut neincovoiată personalitatea martirilor neamului, a eroilor comuniști. Pentru prima oară în greu încercata istorie a poporului român, revoluția din august 1944 a plasat sentimentul demnității sub soarele libertă-

ții. Dreptul de a sta cu fruntea sus a fost cucerit cu arma in mină, în zilele insurecției. în bătăliile purtate pină la victoria totală a- supra fascismului. Gloriosului partid al comuniștilor români, strategiei sale Vizionare, capacității de a conduce națiunea pe calea transformărilor revoluționare, a împlinirii străvechilor sale idealuri de libertate, independență și dreptate socială se datorează și regenerarea, redimensionarea demnității naționale.

a tuturor valorilor fun- din existența și con-; sine ale întregii suflări Simțămint contopit or- dragostea de patrie și unității. Simțămint și păstrat, cu înfiorată

a un firesc, superb corolar al i. po- sociale, consti- patriei, a indi- __ __ ______________ postura „bietului om sub vremi") a cunoscut un cimp larg de afirmare, o înflorire fără precedent. Frunțile s-au ridicat, privirile s-au limpezit într-o nouă condiție umană !Demnitate garantată și puternic stimulată de insăși esența societății socialiste — orînduirea fără exploatatori și exploatați, fără strim- bătăți și discriminări, orînduirea drepturilor și îndatoririlor egale, orînduirea oamenilor liberi și demni. Demnitate conferită prin- tr-o paletă largă de drepturi și posibilități, odinioară inexistente sau refuzate majorității muncitoare. Iar demnitatea cucerită se măsoa- are- so- la

Ca un firesc, superb corol; tuturor marilor prefaceri litioe, economice și soc din toți acești ani, 44, care tuie vîrsta vieții libere a demnitatea colectivității și vidului (emancipat din

ră prin noua oamenilor ei. voluționar și cialistă — de făurirea unei competitive, de la cooperativizare la agricultura productiilor-record. de la noile uzine, laboratoare și amfiteatre la orașele și satele înnoite din temelii — reprezintă, fiecare în parte și toate laolaltă, tot atitea expresii ale demnității și mindriei patriotice. Partidul, prin opera pe care a inițiat-o și a cărei realizare o conduce cu clarviziune științifică și dăruire revoluționară — opera edificării celei mai bune și mai drepte orinduiri din istorie — a deschis nelimitate orizonturi de manifestare reală, concretă, pentru toți, a acestui în- suflețitor sentiment. Și realitatea o demonstrează cu tărie : creația

statură a țării și Căci fiecare act fiecare edificare la naționalizare economii moderne,

Victor VÂNTU
(Continuare în pag. a IV-a)

Din perspectiva a pqste patru decenii de la victoria revoluției de e- liberare socială și națională din august 1944. procesul istoric al omogenizării societății noastre socialiste și concepția teoretică a partidului nostru despre formarea poporului muncitor unic se înscriu astăzi intre contribuțiile importante ale partidului nostru, ale secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la îmbogățirea teoriei și practicii revoluționare.Concepția partidului nostru despre formarea poporului muncitor unic a constituit un prim răspuns și o primă deschidere teoretică și practică spre clarificarea sensului, a finalității sociale a complexelor transformări revoluționare care au loc în etapa actuală și în perspectiva, construcției socialiste in profilul și fizionomia claselor si categoriilor sociale.Omogenizarea socială și unitatea socialistă a poporului cuprind procesele obiective si subiective fundamentale prin care se modelează o nouă structură bazată pe o diviziune superioară a muncii în societate. Dispariția treptată a deosebirilor esențiale dintre clasele și categoriile sociale și cristalizarea noilor trăsături ale structurii sociale sint de natură să determine conturarea a- celui „numitor comun" de condiții de existentă socială, de activitate productivă, de viață culturală, de

Interese, aspirații și valori prin care• un ansamblu <je trăsături unitare se generalizează? la scara întregii societăți. în concepția partidului nostru, procesele și fenomenele care determină în mod obiectiv o asemenea unitate nouă a poporului sint definite de poziția in esență identică a tuturor categoriilor sociale față de proprietatea asupra mijloacelor de producție. Proprietatea socialistă constituie asifel suportul economic esențial, hotăritor al unității socialiste a întregii societăți, al locului și rolului în principiu identic al tuturor claselor și categoriilor sociale in organizarea și conducerea democratică a societății, al schimburilor de activități dintre ele. bazate pe aceleași principii și norme unitare de repartiție, ale, eticii și echității socialiste. al condițiilor și posibilităților egale de realizare a personalității tuturor membrilor societății.Analiza și evaluarea dinamicii structurii și relațiilor de clasă in ultimele patru decenii permit evidențierea direcției și a sensului de evoluție a structurilor sociale — de clasă și naționale — ale societății socialiste românești. Ele evoluează sub incidența directă a, două mari și complexe procese conexe, interdependente : al omogenizării sociale și, respectiv, al dezvoltării unității socialiste a societății. Tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia în Expunerea din 29 aprilie 1938 că „acest

DEPĂȘITLA EXPORTPLANUL

de proiectare produse și prototipuri. Practic. întreaga gamă a produselor a fost modernizată, obiectivele principale "avute în vedere fiind reducerea consumului de metal și îmbunătățirea funcționalității utilajelor prin folosirea unor echipamente hidraulice și pneumatice, dozatoare automate. componente electrotehnice și chiar electronice. Bunăoară, de la compactoarele stafide traditionale am trecut la fabricația de compactoare autopropulsate vibratoare, la care consumul de metal este mai mic cu 40 la sută : in același timp, efectul în exploatare al noilor utilaje este mult superior, intrucit sistemul de lucru asigură, la o singură trecere, compactarea pe un strat mai gros a terenului".Prin reproiectarea tehnologică și constructivă, numeroase produse au „pierdut" in greutate sute de kilograme. realizîndu-se astfel valori superioare ale producției pe o tonă de metal consumat. Betonierele de ciment, de pildă, cintăresc mai puțin cu 163 kg — varianta de 250 1 capacitate și cu 167 kg — varianta de 500 1 capacitate. Iar asemenea exemple se mai pot da. Aceste măsuri au permis ca. in prezent, valoarea producției realizate dintr-o tonă de metal să fie de peste 50 mii lei. indicele de utilizare a materialului feros crescind, in acest cincinal, de la 78.7 la sută la 79,5 la sută.Preocupările pentru folosirea la
(Continuare in pag. a IlI-a)

SISTEMATIZAREA

kmi
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cu marca „Griro" executate la întreprindereaUtilajele și instalațiile de utilai chimic „Grivița roșie" din Capitală sint in prezent tot mai mult solicitate de firme din peste 20 de țări ale lumii. Dovadă și comenzile suplimentare trimise pe adresa întreprinderii de numeroși parteneri străini, ceea ce a permis depășirea planului la export pe șapte luni cu peste 7 milioane de lei.In aceste zile premergătoare sărbătorii de la 23 August toate brigăzile complexe, specializate in producția de expert, formate din lăcătuși și sudori de malta calificare, depun eforturi stăruitoare pentru realizarea unor instalații de înalt nivel tehnic, competitive pe plan mondial. în întrecerea dintre aceste brigăzi rezultate notabile a obținut formația de lucru condusă de Petre Ion. în fotografie : atelierul 3 răcitoare din cadrul secției a doua mecanică, unde se află în stadiu avansat de execuție un nou și complex schimbător de căldură. destinat exportului. (Gh. Ioni(ă). Foto : Lucian Simion.
SI MODERNIZAREA LOCALITĂȚILOR
1 1

parte integranta a dezvoltării socialiste a tării

In anii construcției socialiste, dar mai ales în cei 23 de ani ce au urmat istoricului Congres al IX-lea al partidului, cele o sută de orașe și comune doljene au cunoscut o puternică dezvoltare și înflorire econo- mico-socială. Acesta este rezultatul firesc al materializării unui volum de investiții ce depășește 100 miliarde de lei. Fie că e vorba de Craiova, Băilești, Calafat, Filiași sau Segarcea, fie de Poiana Mare, Dăbuleni sau alte comune predestinate de „teoreticienii" unui regim revolut de a fi „eminamente agrare și înglodate în negura mizeriei și a sărăciei" — toate se înfățișează azi în straie noi ce .poartă pecetea timpului socialist. Timp aureolat de spectaculoasele mutații pe toate planurile vieții materiale și spirituale ce își au izvorul viu în amplul proces de dezvoltare armonioasă a tuturor zonelor tării, de sistematizare și modernizare a tuturor localităților — proces inițiat și consecvent promovat de secretarul

» ——   , , ...   ..........general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Ilustrativ este faptul că în această perioadă de profunde prefaceri socialiste, în această parte de tară s-au construit, in orașe și comune, aproape 100 000 de locuințe noi, elegante, confortabile. în cele 5 orașe dol- jene, chiar și in zone rurale, au prins contur moderne platforme industriale, s-au construit școli, spitale, magazine comerciale, instituții culturale, unități prestatoare de servicii și multe altele. Se poate aprecia cu just temei că acțiunea de sistematizare și modernizare a localităților a devenit — așa cum o dovedesc și realizările din acest județ — o condiție sine qua non a dezvoltării și înfloririi continue a patriei, a infăptuirii Programului partidului de creștere continuă a nivelului de trai material și spiritual al întregului popor. De altfel, tocmai aceasta ne-am propus să demonstrăm în ancheta de față.
Coordonate ale progresului

în așezările doljene
Acțiune complexă, de du

rată Discuția cu primul interlocutor. tovarășul Stoian Stoian, prim- vicepreședinte al Consiliului popular județean Dolj, președintele comisiei județene pentru organizarea rețelei de localități și a comunelor, s-a desfășurat în fața hărții localităților județului. „Sistematizarea, această problemă majoră a edificării societății contemporane românești — ne-a spus — constituie o preocupare centrală a partidului nostru nu de azi, de ieri, ci de ani și ani de zile. Congresul al IX-lea, celelalte forumuri supreme ale partidului care au avut loc, în mod deosebit conferințele naționale ale partidului din decembrie 1967 și iulie 1972, au stabilit sarcini și măsuri concrete pentru înfăptuirea acțiunii de sistematizare, dezvoltare și modernizare a localităților țării. Rezultatele acestei activități de peste douăzeci de ani se concretizează in imaginile de astăzi ale Craiovei, ca și ale tuturor orașe-

lor și comunelor județului nostru. Ceea ce aș vrea să subliniez cu deosebire este faptul că in toată această acțiune, complexă și de durată, a sistematizării și modernizării localităților. în tot ceea ce am realizat, ca și în tot ceea ce ne propunem să înfăptuim în viitor, am urmărit, ținînd seama de indicațiile secretarului general al partidului, să excludem pripeala și improvizația. Toate planurile și programele, toate schițele de sistematizare a localităților au fost îmbogățite și finalizate prin consultarea deputaților și implicarea nemijlocită a organismelor consiliului popular, prin dezbaterea largă cu cetățenii. La fel procedăm și in această etapă in care pe primul plan se pune problema sistematizării localităților rurale în vederea înfăptuirii politicii partidului de reducere și chiar de dispariție a deosebirilor esențiale intre oraș și sat, de realizare a unei tot mai mari apropieri a condițiilor de muncă și viață ale satelor de cele de la oraș. In toate

comunele se definitivează acum Schițele de sistematizare, urmărin- du-se delimitarea unor așezări cu o personalitate distinctă, restringerea perimetrelor construibile, valorificarea superioară a resurselor din zonă, toate în scopul asigurării dezvoltării armonioase a centrelor agroindustriale și a comunelor ca localități economice puternice, bine dotate din punct de vedere edilitar, cultural, sanitar și comercial, cu reale perspective de dezvoltare economico-so- cială in viitor".
în folosul și spre binele 

oamenilor. >-°Pera de sistematizare are menirea de a asigura dezvoltarea și modernizarea localităților rurale, puternica lor înflorire multilaterală — economică, socială, culturală — dar, in același timp, asigură
Nicola© BABAK.AUcorespondentul „Scînteii"

(Continuare în pag. a H-a)

proces legic revoluționar va duce treptat, dar inevitabil, la întărirea unității și omogenizării clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității, a celorlalte categorii sociale, care in cadrul diviziunii socialiste a muncii vor forma un popor unic muncitor, constructor conștient al sale, al celei mai drepte orinduiri din cite a cunoscut omenirea — comunismul".Este important a releva faptul că primul enunț al acestei teze este conținut în Programul partidului a- doptat de Congresul al XI-lea. Concepția partidului nostru fășurarea procesului de socială în România are un caracter proiectiv.El asigură caracterul conștient, dirijat al transformărilor structurale din fizionomia și relațiile noastre sociale. Dimensiunea și valoarea practică. acțională a concepției partidului nostru despre omogenizarea socială a fost în mod expres relevată de tovarășul. Nicolae Ceaușescu. secretarul general al partidului nostru, la Congresul al III-lea al oamenilor muncii din 1986. în care se subliniază ideea că în noua etapă a construcției socialiste trebuie să. transformăm alianța și colaborarea dintre clasa muncitoare, celelalte clase și categorii sociale, a oamenilor muncii de diferite naționalități in unitatea dintre toate clasele și categoriile sociale, în unitatea întregului popor. Un asemenea proces istoric de mare complexitate, cu con- . ținut și caracter revoluționar, sa conturează încă în prezent, dar el se va dezvolta si adinei în contextul continuității procesului revoluționar de trecere la comunism.După cum este cunoscut. în teoria socială clasică, dar și în cea contemporană. inclusiv în lucrări elaborate de pe pozițiile marxismului, problematica evoluției structurilor de clasă și sociale ale comunității socialiste, a națiunii, a rolului și perspectivelor acestor fenomene a rămas in bună măsură la limita e- nunțării de principiu a tezei „dispariției" lor ca fenomene cu caracter istoricește determinat, sau. alteori. al interpretării simpliste Și eronate a acestui proces ca „dispariție" în sensul strict al cuvîntului. proces identificat adesea cu „restringerea", „diminuarea" și „pierderea" treptată a semnificației și rolului lor în existenta societății. Din perspectiva tezei partidului nostru cu privire la formarea poporului muncitor unic, clasele și structurile sociale, națiunea nu dispar — in accepțiunea u- zuală a termenului — ci se transformă calitativ. în perspectiva societății comuniste, structura de clasă a societății va fi înlocuită treptat de o structură neclasială, care însă nu presupune o „amortizare" structurală, ci. dimpotrivă, o diversificare a structurilor socioprofesionale, di-

destinelor

despre des- omogenizare prin aceasta programatic.

Conf. univ. dr. Andrei SIDA
(Continuare în pag. a V-a)

Preocupare constantă
pentru o evoluție

demografică sănătoasăDupă cum s-a anunțat, Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. a examinat recent raportul privind evoluția principalelor fenomene demografice în semestrul I 1983, comparativ cu același semestru al anului trecut. Din analiza datelor prezentate a rezultat o evoluție pozitivă : sporul natural al populației, atît pe ansamblu, cit și la mia de locuitori a fost mai mare comparativ cu primul semestru al anului 1987, natalitatea se menține, in general, la același nivel, iar mortalitatea generală și infantilă este în scădere. Punind în evidență această evoluție. Comitetul Politic Executiv a cerut Consiliului sanitar superior. Ministerului Sănătății, direcțiilor sanitare județene, tuturor factorilor cu atribuții și răspunderi in acest domeniu să ia în continuare măsuri corespunzătoare pentru înfăptuirea politicii demografice a partidului și statului nostru, pentru ocrotirea sănătății tuturor cetățenilor, pentru creșterea mai puternică a natalității și diminuarea, in continuare, a mortalității generale și infantile, pentru mărirea, in acest fel. a sporului natural al populației. Constatindu-se că numărul intreruperilor ilegale de sarcină este incă foarte mare, s-a pus in fața consiliilor populare, a Ministerului Sănătății și organelor sanitare cerința de a acționa cu înaltă exigență pentru a pune capăt acestor practici, pentru . sporirea răspunderii cadrelor medico-sanitare în îndeplinirea exemplară a atribuțiilor ce le revin, pentru respectarea riguroasă a legii in acest domeniu. Totodată, s-a cerut să fie intensificată activitatea politico-educativă. astfel îneît toți cetățenii să aibă conștiința răspunderii de a asigura vigoarea și tinerețea întregului popor, viitorul națiunii noastre socialiste.Această nouă mărturie a torniqe a partidului pentru in timp a poporului românîn contextul, de o largă complexitate și de înalt umanism, al întregii sale politici, în centrul căreia se află omul, bunăstarea și fericirea lui. Tot ce se înfăptuiește in societatea noastră nu are alt scop decit dezvoltarea țării, ridicarea vieții oamenilor pe o nouă treaptă de civilizație, asigurarea condițiilor pentru ca toți membrii societății să se bucure din plin de binefacerile socialismului. „Noi făurim socialismul cu poporul și pentru popor", afirmă secretarul general al partidului referindu-se la tot ceea ce s-a făcut și se face pentru ca realizările obținute in industrie și în agricultură, în economie în general să se reflecte pozitiv in creșterea nivelului de trai al poporului. Sint nenumărate dovezile ce pot fi amintite spre a demonstra că nimic din ceea ce se făurește in țara noastră nu este un scop în sine,

grijii sta- dăinuirea se înscrie

totul fiind destinat să aducă mal mult confort și bunăstare in fiecare ftamilie, în fiecare cămin.Politica de largă deschidere șl perspectivă, profund științifică, de dezvoltare multilaterală a patriei, fundamentată la Congresul al IX-lea de către tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, sub directa și înțeleaptă sa îndrumare și orientare a prins contur în înfățișarea Înfloritoare a României socialiste de azi : o țară cu o economie modernă, stabilă, avînd la bază cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, o țară în care dezvoltare ascendentă localitățile, în care transformări radicale de muncă și viață . _______Legătura strinsă. indestructibilă între dezvoltarea economică, creșterea avuției naționale și ridicarea nivelului de trai al oamenilor este reflectată încă o dată, din plin, de recentele majorări ale retribuțiilor și pensiilor, a căror aplicare a și început ; și aceasta într-o perioadă în care, in multe țări din lume, chiar și dintre cele puternic dezvoltate, criza economică și șomajul întunecă orizontul zilei de miine a zeci de milioane de oameni.în acest climat de stabilitate economică, ne-am bucurat cu toții de venirea pe lume, spre sfîrșitul anului trecut, a copilului care a trecut populația țării peste pragul celor 23 de milioane de locuitori. Sîntem un popor liber și stăpîn pe destinele sale. Avem o țară minunată, cu o economie puternic dezvoltată, îh plin proces de modernizare. înfăptuirile fără precedent ale anilor socialismului și îndeosebi ale „Epocii Nicolae Ceaușescu" au ca destinatari oamenii — beneficiarii tuturor acestor realizări. De aceea, în politica partidului și statului nostru de dezvoltare neîntreruptă a patriei un loc aparte ocupă menținerea tinereții șl vigorii poporului, asigurarea schimbului de miine care departe măreața a socialismului Preocupindu-se echilibru normal tegorii de vîrstă, înconjurind cu deosebită dragoste și grijă copiii, tinăra generație, partidul nostru face dovada unui profund patriotism, a răspunderii sale în fața istoriei.Politica demografică a României, de stimulare a natalității are un puternic suport material. Se știe că dispunem de o rețea de unități sanitare în care sint cuprinse, practic, toate localitățile, de un corp medical competent și devotat, accesul la cabinetul medical fiind astfel asigurat

au cunoscut o toate zonele și s-au produs în condițiile ale oamenilor.

să ducă mai operă de construire și comunismului, de păstrarea unul între diferftele ca-

Rodiră ȘERBAN
(Continuare in pag. a V-a)
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REPARTIZAREA Șl FOLOSIREA JUDICIOASA A FORȚELOR

CONDIȚIE A PERFECȚIONĂRII ACTIVITĂȚII

lor de acțiune si exactitate precizate.

In centrul atenției, priori
tățile economice. Îndeplinirea indicatorilor de plan, creșterea în primul rind a producției fizice și exportului, sporirea producției agricole. sistematizarea orașului sint principalele direcții spre care acționează Comitetul orășenesc de partid Mizil. Formele și metodele muncii politico-organizatorice folosite în a- tingerea acestor obiective sint îndeobște cunoscute și practicate de toate organele si organizațiile partidului. Important este ca aceste forme și metode să fie aplicate cu consecvență. aria scopul — cu Procedind ca atare, comitetul orășenesc. de partid a reușit să obțină in unele domenii succese remarcabile. Astfel. în ceea ce privește exportul, pe ansamblul orașului, plar.ul este îndeplinit și depășit sistematic.O importantă contribuție la realizarea exporturilor o are întreprinderea de mobilă „Relaxa", a cărei producție este destinata in proporție de 92 la sută pieței externe. Directorul întreprinderii, tovarășul Nicolae Marin, care este in același timp și secretar adjunct cu probleme economice al comitetului orășenesc de partid, știe să imbine in mod armonios răspunderile si atribuțiile ce-i revin în dubla sa calitate de conducător de unitate industrială și activist de partid. „Această dublă calitate mă ajută foarte mult in activitatea consacrată îndeplinirii olanului ,1a toți indicatorii, ne relata interlocutorul nostru. Pornind de la hotărirlle și programele adoptate de comitetul orășenesc de partid, mă străduiesc să îndeplinesc cît mai bine mandatul încredințat de comuniști. acordind o atenție egală tuturor laturilor activității de producție și politico-organizatorice. Șl in bună măsură izbutesc acest lucru deoarece in cea mai mare parte din timpul meu de muncă mă aflu nu în birou, ci la locurile de producție, intr-un contact permanent și nemijlocit cu colectivul, ascultind cu atenție părerile oamenilor si combătind cu fermitate și cu argumente unele mentalități greșite. încerc să rezolv pe loc problemele ivite, iar atunci cind acestea sint mai complicate le supun judecății opiniei colective, in adunările de partid. în organismele democrației muncitorești din întreprindere".Un stil de muncă eficient ce își găsește ilustrarea și in faptul că „Relaxa" a fost distinsă anul acesta cu „Ordinul Muncii" clasa I. o primă consacrare de virf a dezvoltării industriale a orașului.Ca directorul întreprinderii „Relaxa". in Mizil sînt multi comuniști, membri ai comitetului orășenesc de partid sau făcind parte din activ, a
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PE AGENDA DE LUCRU A CONSILIILOR POPULARE

Realizarea planului în profil teritorialModerne blocuri de locuințe in Foto : E. Dichiscanu
Coordonate ale progresului

în așezările doljene
(Urmare din pag. I)

tă- co- alți

și o mai puternică.legare a oamenilor de locul natal, de comuna în care s-au născut, trăiesc și muncesc. Eu unul pentru nimic in lume nu m-aș despărți de vatra natală — ne mărturisește prof. Victor Caragea. Sint născut și crescut aici, în comuna Poiana Mare, și tot aici, după studii, m-am înapoiat ca dascăl. Mi-am făcut, in bună parte cu propriile forțe, o casă conform schiței de sistematizare a comunei de „se învirte după soare", cum zicem noi, chiar in centrul comunei, după specificul locului. cu tot confortul. Terenul de lingă casă l-am plantat cu legume, flori, zarzavaturi și cu pomi. Dar la confortul locuinței familiei mele trebuie să adaug condițiile tot mai bune de viață oferite ca urmare a sistematizării, a dezvoltării intregii comune : puternice unități de invăță- mint și cultură, de sănătate, unități de industrie mică șl servicii, toate in folosul și spre binele oamenilor".„Așa cum vedeți — ne spune ranul cooperator Nica Toma din muna Dăbuleni — și eu, și cooperatori ca mine ne-am construit, ținind seama de schița de sistematizare, chiar in centrul comunei case mari, cu etaj, care ne asigură același confort ca orice apartament din oraș. Dar dezvoltarea și modernizarea comunei pe baza schiței de sistematizare ne asigură multe alte avantaje. Astfel, copiii și nepoții noștri sint la doi pași de școală, noi> la o aruncătură de băț de spital, de căminul cultural, de poștă, de magazinul universal, de unitatea meșteșugărească, de stația P.E.C.O. Muncim în comună. in cadrul cooperativei agricole de producție, dar prin grija partidului pentru asigurarea unor condiții tot mai bune de muncă și viață trăim, am putea spune, ca la oraș".„Ișalnița, comuna mea natală, e la 6 kilometri de Craiova — mărturisește inginerul agronom Ion Dascălu. Și soția e localnică și tot agronom. Puteam să ne facem casă in oraș, dar dragostea pentru pămint. pentru casa părintească a fost mai decit confortul orașului drept, deocamdată îl concurează pe al nostru. Dar numai deocamdată, pentru că. prin aplicarea schiței de sistematizare, și comuna noastră va cunoaște un amolu program de dezvoltare si modernizare".
Puternice centre agroin

dustriale ”Multe localități rurale, 

puternică care, e

căror activitate a fost pusă nu numai in folosul unității față de care au obligații profesionale, ci și în interesul dezvoltării generale a localității. ..Avem intr-adevăr un nucleu puternic de comuniști cu munci de răspundere, fără de care n-am fi putut rezolva problemele complexe pe care le-a pus și le pune în continuare dezvoltarea orașului — ne spunea Nicolae Bulete, secretarul comitetului orășenesc’de partid, primarul orașului — fără de care n-am fi reușit să acoperim toate domeniile activității economico-sociale. La rezolvarea unor probleme pri-
Unii cu prea multe

răspunderi/ alții 
doar cu numele?

_VIAȚA DE PARTID
IN ORAȘUL MIZIL

vind folosirea judicioasă a mașinilor și utilajelor din dotarea unităților economice, aplicarea prevederilor din programele de perfecționare a organizării și modernizarea proceselor de producție, asigurarea cu apă potabilă a orașului, stabilizarea și perfecționarea forței, de muncă, creșterea numerică și calitativă a organizației orășenești de partid au contribuit comuniștii Gheorghe Brezea- nu. Ion Manole. Gheorghe Paraschi- voiu. Alina Mihăilă. Mircea Dragotâ. Mihai Radulescu ș.a.. care întotdeauna s-au implicat cu răspundere și competență in toate acțiunile inițiate de comitetul orășenesc de partid".
Un domeniu condiționea

ză pe altul D'n ct>nvorbirea avută cu directorul întreprinderii „Relaxa" am desprins și un alt aspect, care oglindește înțelegerea de către unii comuniști cu funcții de răspundere a legăturilor dintre toate laturile si domeniile activității economico-sociale. Concret, despre ce este vorba 1 Să lăsăm interlocutorul să ne relateze un fapt. „Munca depusă de noi pentru ridicarea pregătirii 

deși sînt comune bine dotate, ca de pildă Poiana Mare. Bîrca, Bechet, Amărăștii de Jos, Leu. Pivnița, Pre- dești sau Melinești, vor cunoaște in viitor o și mai largă dezvoltare — ne spune Nicolae Dan, șeful secției arhitectură și sistematizare a consiliului popular județean. Ca urmare a unor importante investiții, se află in plină construcție numeroase blocuri cu spații comerciale la parter, alte dotări so- cial-culturale și edilitar-gospodărești. Pentru că în dezvoltarea viitoarelor centre agroindustriale am luat in calcul numeroase elemente, printre care tradiția și istoria acestora, puterea lor economică, potențialul forței de muncă și resursele materiale locale, crearea unui sistem centralizat de rețele sanitare și prestări de servicii pentru ca cetățeanul să nu mai fie nevoit să bată kilometri pentru un consult medical sau pentru a-și comanda un costum de haine, în fiecare viitor centru agroindustrial, sediu de C.U.A.S.C., vor exista, spre exemplu, microcartiere de locuințe pentru specialiști. Numai in acest an vom da în folosință la sate cîteva sute de apartamente și se lucrează intens la completarea unor localități cu celelalte dotări necesare : spitale, licee, școli profesionale, unități prestatoare de servicii — deși avem comune care depășesc de acum 30 000 lei pe locuitor la prestări servicii. Ca atare, treptat se creează condiții de muncă .și de viață apropiate de cele de la oraș".„Tinerii — apreciază primarul comunei Amărăștii de Jos, tovarășul Marin Ghiță — înțelegind mai ușor evoluția și perspectivele dezvoltării viitoare a localității, s-au convins că centrul de comună, viitorul centru agroindustrial, le va asigura cele mai bune condiții de muncă, de via- Și, ca atare, de la bun început își construiesc casele în centrul comună".
Condiții calitativ superi

oare vieții spirituale a satu- 

tă, ei de
Fără îndoială, și în județul Dolj, ca și în celelalte județe ale țării, sistematizarea se impune ca o necesitate obiectivă, ca o acțiune de amplă perspectivă și cu efecte dintre cele mal cuprinzătoare asupra creșterii bunăstării, a gradului de civilizație a localităților rurale. Eforturile laborioase, bine cumpănite ale edililor, arhitecților, ale multor specialiști doljeni din cele mai diverse domenii de activitate se vor materializa tot mai mult în chipul viitoarelor centre agroindustriale și comunelor, asi- gurindu-le acestora o perspectivă distinctă, demnă de tradițiile istorice, culturale și edilitar-gdspodărești ale acestor meleaguri, demnă de tot ceea ce s-a înălțat în anii glorioși șl luminoși ai construcției socialiste.

profesionale, a conștiinței muncitorești a tuturor celor ce lucrează in fabrică a ridicat potențialul productiv și de calitate al colectivului, ceea ce a determinat creșterea prestigiului unității și implicit a sporirii comenzilor interne si externe. In acest fel s-a creat o nevoie de forță de muncă suplimentară. în mai puțin de trei ani. numărul angaiaților a crescut cu peste 300 de muncitori și specialiști. Necesități de sporire a forței de muncă au apărut și la celelalte unități de pe raza orașului. De aici, de la această situație a pornit comitetul orășenesc de partid cind 

a supus dezbaterii unei plenare cu activul impulsionarea realizării programului construcțiilor de locuințe, a altor lucrări edilitare. Am trecut astfel intr-un alt domeniu. înfăptuirea obiectivelor din acest sector de activitate are ca rezultat stabilizarea forței de muncă, condiții mai bune de viață și. in final, efecte pozitive în realizarea sarcinilor de plan".Un alt aspect care susține această argumentație nc-a fost relatat de tovarășa Alina Mihăilă, secretar adjunct cu probleme sociale al comitetului orășenesc de partid, și anume că toate răspundere, orășenesc de activ au fost sociale pentru finalizarea lor în termen cit mai scurt. Acestea au reușit să valorifice resursele locale, să a- sigure cu forță de muncă toate punctele de lucru in șantiere de muncă patriotică, să folosească într-o mare măsură materialele recuperate.
Și totuși, un nucleu nu-i 

îndeajuns t’nul dintre interlocutorii noștri, implicat de altfel in rezolvarea multor probleme ale orașu-

cadrele cu funcții de membri ai comitetului partid, comuniști din repartizați pe obiective

lui. „Desigur, sistematizarea este un proces complex, de durată — subliniază geograful Valerlu Boteza- tu. în desfășurarea acestui proces trebuie să se țină seama de multe elemente, începînd de la tradițiile locale pină la valorificarea resurselor materiale. Tocmai de aceea, în județul nostru, in alcătuirea și materializarea programelor de sistematizare s-a apelat și la contribuția specialiștilor mai multor discipline științifice : Istorie, geografie, sociologie etc. Ne străduim să avem un cuvint important de spus în tot ceea ce înseamnă nu numai păstrarea unor tradiții, ci și asigurarea dezvoltării vieții spirituale a satului. Or. aceasta se asigură In procesul de sistematizare, in primul rind prin crearea unor condiții, a unei baze materiale superioare destinate procesului de instruire, de educație, de petrecere a timpului liber". „Hotărit lucru, răminerea la satul patriarhal de odinioară, rupt de activitățile novatoare ale orașului. nu mai este cu putință — ține să-și exprime părerea și dr. Nicolae Nițu. cercetător științific principal la Centrul de științe sociale al Universității din Craiova. Noile unități teritorial-administrative vor rămîne pe mai departe puternice păstrătoare ale specificului românesc. Tezaurul de tradiții, monumentele Istorice, patrimoniul cultural, folclorul, obiceiurile adine înrădăcinate in satul românesc, ca dovezi ale istoriei noastre multimilenare, rămin intacte, se vor consolida, satul generind mereu noi energii spirituale creatoare. Această vastă operă de sistematizare nu lovește — așa cum mai unii — nicidecum și nu spiritualitatea românească, se artificializează, nu se sufletul ponorului, ci din contră, prin noile unități de invățămint liceal, prin înființarea centrelor de cultură și creație „Cîntarea României", prin toate celelalte dotări social-edilitare se ridică la un nivel superior de civilizație socialistă".

perorează știrbește Satul nu rupe de

lui. ne spunea că „dacă mi-ar fi permis aș fi avut o buție mal mare". Dintr-un am fost înclinați să credem spu- pen- toa- mă-cu responsa- timp ce. așa sondaj in u- care au aflat din activul de partid și domenii ale
membri ai comitetului de partid, ai biroului a- se situează la înălțimea încredințat de comuniști. Cecilia Iordache. secre-

timpul contri- inceput că a- ceastă afirmație este puțin exagerată. Dar intrind in amănunt, cele se erau pe deplin adevărate : tru că numele lui figura in mai te planurile si programele de suri. în dreptul rubricii bilități. Și această în cum a reieșit dintr-un nele unități, sint destui de la noi că fac parte comitetului orășenesc chiar din comisiile pe acestuia. Așa se face că Maria Dra- gomir. Ion Achlm. Veronica Goia au fost surprinși cind au aflat că fac parte din activul comitetului orășenesc de partid. Ba. mai mult, nici chiar unii orășenesc cestuia nu mandatului Bunăoară.tarul adjunct cu probleme organizatorice. care răspunde direct de mobilizarea activului de partid, a comisiilor pe probleme, abordează in mod formal sarcinile ce ii sint încredințate de comitet. Aceleași lipsuri dovedesc in munca lor și aiți membri ai biroului și comitetului orășenesc de partid, cum sint Valerin Frusinoiu. Ion Preda. Elena Ga- vrilutiu. ceea ce se reflectă negativ în îndeplinirea propriilor răspunderi și ale sectoarelor încredințate pentru coordonare, îndrumare și control.în plenarele comitetului orășenesc de partid a fost criticată activitatea nesatisfăcătoare a unor membri ai comitetului și biroului, fără a fi insă nominalizați. Poate si aceasta explică pasivitatea unora dintre ei.,• Și din această cauză unii tovarăși sint suprasolicitați cu multe sarcini, pe care nu. le pot îndeplini întotdeauna în bune condiții din lipsă de timp, iar unele domenii de activitate sint nesatisfăcător acoperite, nu din lițosă de forțe, ci datorită nean- trenării lor, insuficientului contro1 al activității desfășurate. Astfel, in ceea ce privește dezvoltarea agriculturii sint încă multe probleme de rezolvat, propaganda vizuală, care ar trebui să fie o carte de vizită a orașului. lasă de dorit, in unele unități numărul celor primiți în partid este sub posibilități, iar in domeniul autogospodăririi și înfrumusețării localității mai sînt încă multe lucruri de pus la punct.Este drept, cea mai mare parte a cadrelor sint tinere, riență îndelungată in co-organizatorică. cum ansamblul ei organizația orășenească de partid. Dar aceasta nu poate explica în întregime de ce nu se folosesc toate forțele existente pentru a nu rămîne în continuare doar la un „nucleu" de comuniști ce nu pot acoperi cu bune rezultate toate sectoarele vieții economico-sociale a orașului. Semnalăm toate acestea fiind încredințați că ele vor determina un sprijin mai susținut din partea comitetului județean de partid, iar organizația orășenească de partid are capacitatea — așa cum o demonstrează și rezdltatele bune obținute — de a înlătura minusurile din propria activitate prin folosirea judicioasă a forțelor de care dispune efectiv și. in acest fel, să-și o- noreze toate sarcinile impuse de impetuoasa dezvoltare a mereu înti- neritului oraș prahovean.
Constantin VARVARA 
Ioan MARINESCU

fără o expe- munca politi- tînără este in

actual in realizarea domeniile

înfăptuirea exemplară a planului de dezvoltare economico-socială in profil teritorial se înscrie între atribuțiile și răspunderile de însemnătate majoră ale consiliilor populare, în spiritul ideilor și orientărilor cuprinse in Expunerea secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din aprilie a.c., consiliile populare din județul Dîmbovița acționează pentru a asigura înfăptuirea planului cincinal profil teritorial, pentru unei noi calități în toate vieții economico-sociale.Ne-am oprit mai îndeaproape asupra modului cum acționează in mod concret in această privință Consiliul popular orășenesc Pucioasa. O primă constatare : diversitatea preocupărilor consiliului popular reflectă diversitatea problemelor generate de puternica dezvoltare pe plan economic și edilitar-gospodăresc a localității. Din peisajul industrial local fac parte patru întreprinderi de nivel republican — dintre care două modernizate cu profil textil : „Bucegi" și „Trainica", o întreprindere de prelucrare a legumelor și fructelor și alta de prelucrare a lemnului Și tot aici ființează o puternică întreprindere agricolă de stat cu ferme zootehnice și pomicole moderne, precum și unități ale cooperației meșteșugărești și ale cooperației de producție, achiziții și desfacere a mărfurilor. în ceea ce privește planul pe acest an. °1 prevede realizarea marfă industriale și te 2.5 miliarde lei.„De aici izvorăsc consiliului nostru sprijinirea unităților economice, atît a celor din industrie, cit și din agricultură, in înfăptuirea obiectivelor planului în profil teritorial — ține să sublinieze primarul orașului, tovarășa Elisabeta Avram. Aceste preocupări sporesc considerabil, ți- nind seama de exigențele formulate de tovarășul Nicolae Ceaușesfcu în Expunerea La ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 29 aprilie a.c. privind necesitatea perfecționării continue a activității de conducere. Acționînd în spiritul acestor exigențe, ne-am propus. în primul rînd, să combatem mentalitatea care mai persistă la unii activiști ai consiliului popular, precum că problemele economice ale întreprinderilor industriale sau ale I.A.S.-ului privesc exclusiv consiliile oamenilor muncii și pe directorii respeotivi. Or. a îndeplini cerința

unei producții- agricole de pesși preocupările popular pentru

DIN SCRISORILE OAMENILOR MUNCII
• OPINII • PROPUNERI • SESIZĂRI

păioase a fost conform prevederilor, de 30 iulie. De pe hectare Insămînțate cu hectare cu orz de toam- hectare semănate cu or-

• Vechi comunist, bun organizator și vajnic gospodar, stăruitor la ceea ce și-a propus, Erou al Muncii Socialiste, Călin Mircea, președintele C.A.P. Ripicenl — Botoșani — poate fi găsit din zori și pină dincolo de amurg „la fața locului", in sensul strict al cuvintelor, adică acolo unde este. atîta nevoie de deciziile și sfaturile sale, de imensa lui experiență dobindită intr-o viață de om. De la el am aflat, ne scrie corespondentul voluntar Gheorghe Zaiț. că datorită muncii asidue a cooperatorilor din această unitate agricolă, secerișul culturilor încheiat, pe data cele 850 griu, 103 nă și 50 zoaică s-au obținut producții care plasează C.A.P. Ripiceni printre unitățile fruntașe ale județului Botoșani. Bine îngrijit, supravegheat cu atenție, dar și cu dragoste, pămîntul a recompensat pe deplin munca oamenilor. Dar n-a fost timp de odihnă și nici de laudă (deși meritată I), pentru că, încă din 15 iulie au fost insămînțate culturile duble : varză de toamnă, castraveți, soia, floarea-soarelui pentru furaj și porumb siloz. Nici furajele pentru cele 600 de vaci ale unității n-au fost lăsate pe planul al doilea, fiind semănate 220 hectare cu lucernă. 100 hectare cu borceag și 150 hectare cu graminee în amestec. Bine îngrijite, numai după pri- obținut peste 1 600 cea mai bună cali-ma coasă s-au tone finuri de tate.Mi-am notat meni ale căror fapte sint demne de toată admirația : Clipa Dumitru, Surdu loan, Matei Dumitru (com- bineri) ; Surdu Geta, Maidan Ma- rieta, Relinschi Mircea, Strugaru Gheorghe (membri cooperatori) ; Dăscălescu Vasile, Chiriac Vasile, Țurcanu Paul (șefi de fermă).

cîteva nume de oa-

• „Birocratul schimbă legea" este titlul unei recente scrisori trimise redacției de vechiul nostru cores-
RĂSPUNSURI ALE FORURILOR DE RESORT

• In cursul acestui an este prevăzută încheierea lucrărilor de sistematizare din zona Rahova — Ferentari. cuprinsă între străzile Zamfir Olaru, Calea Ferentari și Calea Rahovei, unde locuiește și semnatarul scrisorii adresate „Scînteii", Ion Rusu — ne răspunde Consiliul popular al sectorului 5 al Capitalei. Totodată, se va termina și sistematizarea străzilor, aleilor pietonale. spațiilor verzi, astfel încît pînă lunii august a.c. neajunsurile semnalate in vor fi inlăturate.

Pînă aici totul este în regulă. Un fapt rămine insă neclar: cum rămîne cu cei peste 3 200 lei cheltuiți de autorul scrisorii datorită incompetenței profesionale a lucrătorilor de la secția respectivă, care au schimbat de 5 ori compresorul frigiderului ca pînă la urmă să se constate că era fisurată țeava de cupru din jurul cuvel ? Or, este știut că cine produce pagube trebuie să le și suporte. în consecință, sint necesare noi măsuri.• Sesizarea adresată redacției de Oskar _________din Reșița privind tărăgănarea reparării frigiderului său, timp de peste un an de zile, de către secția de specialitate a cooperativei „Viitorul" din localitate, a fost cercetată la fața locului de însuși președintele cooperativei — se arată în răspunsul Uniunii județene a cooperativelor meșteșugărești Caraș-Severin. Cu acest prilej s-a constatat că' cele relatate in scrisoare sint reale, fapt pentru care a fost schimbat din funcție responsabilul unității, Ion Beg, și eliminate alte două persoane din colectivul respectiv.Frigiderul a fost pus in stare de funcționare și predat clientului.

• De la Drobeta-Turnu Severin ne-a sosit o scrisoare, semnată de Nicolae C. Marin, din str. Anghel Saligny, in care se sesiza că in zona respectivă nu au fost prevăzute spații comerciale pentru populație. Consiliul popular municipal precizează, in răspunsul trimis redacției, că au și inceput lucrările de construcții de blocuri prevăzute Cu spații comerciale la parter in zonele Independenței, Tudor Vladimirescu — Independenței și Tudor Vladimirescu — Topolniței, zone care urmează să satisfacă in totalitate și cererile cetățenilor din blocurile de pe strada unde locuiește autorul scrisorii.

obiectiv principal și permanentimplicării directe întregii activități șului, așa cum general al partidului, înseamnă că trebuie să ne ocupăm îndeaproape de toate problemele acestor unități, și in primul rind de cele care privesc realizarea planului".Cum acționează consiliul popular pentru a cuprinde și a soluționa diversele și complexele probleme ale înfăptuirii planului in profil teritorial ? Mai întîi, membrii biroului executiv sint repartizați pe o perioadă mai Îndelungată pe întreprinderi și unități economice, participă la adunările generale ale oamenilor muncii, la acțiunile mai importante din unitățile respective. De asemenea, în sesiuni ale consiliului popular, în ședințe ale biroului executiv 

în bunul mers al economice a ora- ne cere secretarul

Din activitatea Consiliului popular orășenesc Pucioasa

sînt analizate sistematic problemele realizării planului in profil teritorial ații in industrie, cit și in agricultură. La fiecare sesiune a consiliului, biroul executiv sau reprezentanții acestuia raportează asupra modului cum s-au realizat hotăririle adoptate la precedenta sesiune privind activitatea economică de care răspund. Dar cea mai mare eficiență o au analizele efectuate la fața locului, împreună cu specialiști și cadre de conducere din unitățile respective. Și asta, ne spune președinta consiliului popular, pentru că ne ajută nu numai să cunoaștem îndeaproape problemele cu care se confruntă fiecare unitate, ci și să luăm măsurile cuvenite pentru soluționarea lor. Potrivit principiilor autoconducerii muncitorești și autogestiunii econo- mico-financiare, activitatea consiliului popular se concentrează spre acele direcții ce influențează direct îndeplinirea planurilor in profil teritorial : organizarea superioară a producției și a muncii, utilizarea deplină a capacităților de producție, respectarea strictă a structurii producției și destinației acesteia, îndeosebi a producției fizice, înfăptuirea programelor de modernizare, de diversificare și de creștere a nivelului tehnic șiSituația mică este ca și de liului popular, pe baza indicatorilor statistici privind realizarea planului. La întreprinderea textilă „Bucegi", spre exemplu, sint urmărite cîteva 
calitativ al produselor, din fiecare unitate econo- urmărită zilnic de primar, celelalte cadre ale consi-

pondent voluntar Vasile Tonu din Coteana, județul Olt.încă de la 1 iunie, afirmă el, am solicitat Direcției pentru probleme de muncă și ocrotiri sociale a județului Olt un bilet de tratament la Herculane, in perioada august— septembrie a.c. La 25 iulie am adresat o nouă cerere în care rugam să mi se comunice data cind să mă prezint pentru a ridica biletul și a achita costul acestuia.Văzînd că nu primesc nici un răspuns, pe 26 iulie m-am dus personal la D.P.M.O.S. din Slatina. Pe la ora 9 a venit in hol ,o tinără tovarășă și a întrebat : „care sin- teți pentru bilete de odihnă ?“ I-am spus că am făcut două cereri și nu am primit nici un răspuns. „Noi nu mai răspundem la cereri", mi-a zis dinsa. „Prin lege aveți obligația de a răspunde, i-am replicat eu", la care mi-o taie scurt : „Dumneata știi legea veche, acum s-a schimbat legea I Ce vrei ?“, „Vreau și eu un bilet la .Herculane". „Le-am dat de mult, nu mai avem nici un bilet" — după care s-a retras in biroul ei.Spuneți și dv„ acesta este un mod de a lucra cu oamenii, de a le rezolva cererile ?Nu, nu este și credem că-i neapărat necesar să-și spună părerea conducerea direcției respective.• Din nou despre „aurul verde" al patriei — pădurile — ne scrie din Cîmpulung ecologul loan 
Dobrescu, vechi și pasionat corespondent al ziarului. „După părerea mea, ca să mă exprim oarecum metaforic, cine păstrează, reface și își „crește" pădurea, acela își asigură un viitor fără griji, solid, sănătos. Noile măsuri și reglementări, stabilite prin grija conducerii partidului și a statului, sint menite să deschidă noi orizonturi, să mobilizeze forțele necesare pentru refacerea și reîntregirea pădurii.Și la Cîmpulung, pe raza ocoalelor silvice Mihăești, Cîmpulung, Aninoasa, Rucăr, silvicultorii, de la inginer la pădurar, mobilizind importante forțe umane, au trecut la plantarea și reîmpădurirea unor 

probleme-cheie, în primul rînd realizarea planului la export. „Firesc, pentru că ponderea producției cu această destinație este aici de 85 la sută — argumentează directorul întreprinderii, Dumitru Neagu. Și tot 85 la sută reprezintă gradul de reînnoire a producției in primii doi ani dta acest cincinal". Dar in continuare ? Spre ce trebuie îndreptate eforturile, investiția de gîndire menită să asigure noi produse la nivelul exigențelor partenerilor din 25 de țări de pe toate continentele T Iată probleme ce stau ip atenția consiliului popular. Dar dincolo de ceea ce pot reflecta indicatorii sintetici, in analizele pe care președintele consiliului popular, celelalte cadre de conducere le întreprind la fața locului in această unitate eco
nomică sint incluse problemele curente, ca și ceie de perspectivă ale producției : reducerea termenelor de asimilare a noilor produse și de pregătire a fabricației de la 48 zile cit prevăd normele in vigoare la 15—20 zile ; diversificarea gamei de țesături și a poziției coloristice a acestora pe baza utilizării coloranților indigeni ; perfecționarea calificării profesionale a oamenilor muncii și multe altele. în raportul prezentat in fața biroului executiv al consiliului popular, in luna mai, directorul unității. în calitate de deputat, a insistat asupra unor problem e- cheie legate de asigurarea bazei materiale, creșterea ponderii confecțiilor în structura producției-marfă, care de la 132 milioane lei în acest an urmează să depășească 200 de milioane în 1990.Analizele popular au organizării cooperare și treprinderile publican și cele locale, care au permis soluționarea unor probleme printre care asigurarea apei potabile și industriale la întreprinderea de prelucrare a legumelor și fructelor. Directorul unității, ing. Ioan Dobrică, iși amintește că, după ce timp de mai mulți ani, insuficiența apei determina dificultăți serioase în aplicarea tehnologiilor de fabricație, consiliul popular a concentrat mijloace materiale și echipe de constructori și instalatori aparținînd mai multor unități economice și de con-

întreprinse de consiliul evidențiat necesitatea mai multor acțiuni de întrajutorare intre în- industriale de nivel re-

silvicultorii au pe terenurile degradate terasați, plantîndu-se pu- arin. mesteacăn, pin, șl paltin. Perimetreleau fost împrejmuiterealizat din degajări Numai pe raza

terenuri neproductive, considerate pînă mai ieri „pierdute". Existau poieni de-a lungul unor văi care nu produceau nimic și care nu puteau fi nici pășunate datorită suprafeței lor mici ; existau rupturi de pantă care se accentuau an de an ; taluzuti de drumuri care se rupeau. Toate acestea constituie acum un bogat front de lucru. Tre- cind la ofensivă, construit parapeți ieti de molid plantate cu gard și căzături.ocoalelor silvice amintite au fost plantate 180 de hectare de teren degradat.• O scrisoare, purtînd mai multe semnături și o schiță, trimisă redacției vrea să demonstreze unul și același fapt : șoferii de pe autobuzele care transportă navetiștii pentru I.M. Sadu — Gorj pe traseul Sadu — Simbotin și Sadu — Gor- năcel, sub oblăduirea șefului de coloană, nu-și fac datoria. Ei nu-și efectuează cursele prevăzute în program, mai ales tn schimburile 2 și 3, lăsînd navetiștii fie la cap de linie, fie pe traseu, aceștia în- tîrziihd, astfel, ore întregi de la muncă. Cele mai multe abateri le-au comis șoferii de pe autobuzele 31—Gj—1271, 31—Gj—4362 și31—Gj—4899, ultimul refuzînd în ziua de 2 august, de exemplu, să ia călători pe motiv că n-ar avea loc în autobuz. Tot el, cu nu dezinteresat, al șefului Ioană, suspendă anumite modifică traseele etc.în scrisoare se precizează te acestea se petrec în ciuda faptului că respectivii navetiști achită anticipat costul lunar al abonamentului pentru toate cursele.Așa stînd lucrurile, este cazul ca întreprinderea județeană de transport, căreia îi trimitem în original și scrisoarea, să analizeze cu toată seriozitatea faptele de indisciplină relatate și să adopte măsuri pentru întărirea ordinii și disciplinei și la această coloană.

avizul, de co- curse,că toa-

crete ale producției acțiuni de natură să zarea deplină a forței pe raza orașului, Un perioada de vlrf
strucții, oare au lucrat zi și noapte pină cind această problemă a fost soluționată. Această implicare a consiliului popular in problemele con- a prilejuit asigure utili- de muncă de exemplu : in a activității I.P.I.L.F., cind producția de legume și fructe depășea posibilitățile de prelucrare, consiliul popular, împreună cu conducerile altoi- întreprinderi, unități economice și instituții, a detașat o parte din oamenii muncii de la acestea pentru a lucra la sortarea și prelucrarea legumelor și fructelor. Sau un alt exemplu: în ceea ce privește generalizarea experienței înaintate. La I.A.S. Pucioasa există de mai mulți ani o experiență valoroasă in obținerea unor producții mari de fructe și furaje de pe aceleași terenuri, dar aceasta răminea închisă in „incinta" unității. Pină cind consiliul popular a hotărit să o pună în valoare. La început, directorul I.A.S.-ului, inginerul Mihai Pușaașiu. și șefii de fermă au organizat cursuri de calificare, demonstrații practice la care muncitorii sau țăranii localnici au avut multe de învățat. Apoi consiliul popular a mai făcut un pas, înfiin- țînd zece loturi-model, de fapt tot atitea mici livezi modernizate. Efectul : cantitățile de fructe contractate și livrate la fondul de stat de către gospodăriile populației au depășit, anul trecut, cu 250 tone prevederile planului.Se poate lucra mai bine, mai eficient ? „Desigur", ni s-a răspuns la consiliul popular. Mai bine, in sensul creșterii capacității de cuprindere a problemelor, al rezolvării lor fără discuții de prisos și raportări inutile, al finalizării unor obiective de investiții a căror punere în funcțiune este tergiversată. Este cazul complexului de sănătate din apropierea consiliului popular a cărui construcție, care costă 20 milioane lei. durează de mai mulți ani. iar termenul de punere in funcțiune se tot amină. Semn că există defecțiuni in activitatea Antreprizei de construcții-montaj județeană, dar și pe filiera relațiilor de conlucrare cu această unitate. Or, realizarea planului în profil teritorial necesită implicarea consiliului popular atît în soluționarea problemelor producției, cît și în edificarea noilor obiective de investiții, intr-un cuvint In toate domeniile de activitate.

C. BORDEIANU
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ZOOTEHNIA - LOCUL DE MUNCĂ
DEZBATEREA FORURILOR DEMOCRAȚIEI MUNCITOREȘTI

• Analize profunde cu privire la mersul 
producției, dar și la activitatea membrilor 
consiliilor oamenilor muncii

• Exigență sporită față de calitatea 
muncii

• Spiritul critic să se manifeste și cu 
privire la... propria activitate

• Problemelor sociale
nită, rezolvări prompte

Concret, despre răspundereaDupă șapte luni din acest an, Întreprinderea „Electrocentrale" Doicești a acumulat mari restante fată de plan la producția de energie electrică, nerealizare ce a influențat negativ și ceilalți indicatori : productivitatea muncii, cheltuielile totale de producție și mai cu seamă cele materiale. Mai multe cauze, unele dintre ele persistînd chiar de ani de zile, au contribuit la obținerea acestor rezultate cu totul necorespunzătoare față de sarcinile de mare răspundere ce revin aceștei importante unități energetice. Deci chiar dacă nu ar fi sosit momentul tinerii adunării generale a oamenilor muncii, o analiză serioasă a activității desfășurate, pe baza căreia să se stabilească un program cit mai exact de acțiune pentru reintrarea lucrurilor pe făgașul normal, s-ar fi impus de la sine. Cu atit mai de neînțeles este, prin urmare, felul cum s-a desfășurat adunarea generală, consumul de energie care s-a făcut (pentru a ne exprima în termenii activității de aici) cu scopul. într-adevăr, nedeclarat, dar evident, de a ocoli propriile lipsuri ale consiliului oamenilor muncii, ale cadrelor de conducere și specialiștilor din unitate.Sigur, problemele discutate sint reale, dar ele s-au referit aproape fără excepție Ia neajunsurile... altora. Astfel, a fost acuzată iarăși, și pe bună dreptate, calitatea necorespunzătoare a cărbunelui unitățile miniere, care a această perioadă o putere calorifică cu circa 500 Kcal pe kg mai mică fată de prevederile din proiect.

N-au fost omise nici alte probleme reale cu care se confruntă termocentrala și din cauza cărora nivelul producției de energie electrică nu se situează la nivelul cerințelor și posibilităților existente. Dar mai departe ?în rest, adunarea generală s-a situat la o apreciabilă distanță de ceea ce trebuia să fie, departe de exigențele sublinitate de conducerea partidului cu privire la rolul aces-

gresați la timp sau că unitatea de construcții nu a finalizat la timp anumite lucrări ? Adunarea generală s-a ținut de fapt pentru a se face o informare cu privire la greutățile întîmpinate în procesul de producție, dar care, așa cum a rezultat din cuvintul unor vorbitori, printre care sudorul Gheorghe Uța. maistrul Constantin Cristea sau inginerul Ion Ene, sînt — după cum este și firesc — cunoscute. Or, adunarea generală
ia întreprinderea „Electrocentrale“ Doicești

livrat da avut în

tor forumuri ale democrației munci- torești-revoluționare. Analiza care era de așteptat și care trebuia făcută cu exigentă și realism, astfel incît să facă lumină în jurul faptelor esențiale, nu a avut loc. Raportul consiliului oamenilor muncii și comitetului sindicatului prezentat în fata reprezentanților oamenilor muncii a fost atît de tehnicist, atît de arid incît nu a reușit să producă nici cea mai slabă vibrație în conștiința participanților la dezbateri. A fost, în cea mai mare parte, o înșiruire de date și situații, importante în sine, dar nelegate între ele de o idee, de o problemă cu care oamenii muncii din termocentrală se confruntă zilnic. Oare reprezentanții oamenilor muncii au venit la adunare să afle, de exemplu, că la anumite instalații nu au fost respectați parametrii de funcționare, că rulmenții morilor de cărbune nu sint

trebuia să dezvăluie cauzele acestor neajunsuri, să numească responsabilitățile și să stabilească măsurile ce trebuie luate în continuare în vederea imbunătățirii activității productive. Este adevărat, au fost citate, în acest sensj niște nume de oameni, dar cu totul nesemnificative pentru problemele cu care se confruntă termocentrala. Practic, consiliul oamenilor muncii a trecut neatins prin „focul criticii". Iar dacă darea de seamă a fost întocmită în această manieră, nici vorbitorii nu au făcut vreo referire la activitatea factorilor de răspundere din termocentrală. De altfel, său, chiar directorul rul Zoldi Miclos, a adunării generale cauze obiective care dicii de folosire ai nivelul producției de energie electrică să fie total necorespunzători, in loc
prin cuvîntul unității, ingine- orientat atenția spre așa-zisele au făcut ca in- instalațiilor și

Un început bun, care trebuie

Spirit critic și autocritic, răspundere fată de calitatea activității productive. hotărire de a aborda cu sporită angajare comunistă sarcinile mobilizatoare ale semestrului al doilea din acest an — iată principalele coordonate care au definit dezbaterile din adunarea generală a reprezentanților oamenilor muncii din Centrala industrială siderurgică Galati. Cu atit mai mult este de apreciat o asemenea tinută a dezbaterilor dacă avem in vedere că. în primul semestru, unitățile din cadrul centralei au obținut, in general, rezultate bune in producție. Astfel, Combinatul siderurgic Galati și-a realizat integral sarcinile la majoritatea indicatorilor de plan, depășind prevederile la producția de fontă, oțel, laminate finite pline, tablă și bandă zincată, țevi sudate ș.a. Planul la producția pentru fost și el depășit cu 32 la sută, din care cea pe devize convertibile cu peste 57 la sută. Important este faptul că întregul spor de producție a fost obținut pe seama creșterii productivității muncii. în felul acesta, oamenii muncii au avut. în mod corespunzător. si venituri mai mari.Am insistat asupra acestor citorva rezultate pentru a reliefa fondul pe care s-au desfășurat dezbaterile din adunarea generală a oamenilor muncii. dezbateri care au pus în evidentă preocuparea tuturor muncitorilor și specialiștilor, a cadrelor de conducere pentru perfectionarea necontenită a activității productive. Astfel. aproape care au luat supra acelor lectivelor de pot și trebuie să fie fie că s-au făcut referiri la probleme stricte de producție, fost abordateîn mod cu sistat asupra consumurilor dacă ținem seama de faptul că în siderurgie se folosesc importante cantități de materii prime și materiale, nu puține aduse din import. „Tonul" dezbaterilor a fost dat chiar de raportul prezentat, care a evidențiat, în mod autocritic, marile rezerve exisțente în ce privește reducerea consumurilor materiale. Datele prezentate au fost cît se poate de edificatoare. Astfel, s-a arătat că la Combinatul siderurgic Galati consumul normat de cărbuni cocsificabili a fost depășit cu aproape 25 000 tone, cantitate din care se puteau realiza 16 500 tone cocs, ceea ce ar fi permis exploatarea furnalelor timp de 40 ore. De asemenea, la furnale s-au consumat în plus fată de normă peste 223 000 tone care se puteau fontă. Depășiri materiale s-au lării și laminoare. Ca atare, s-a spus, în fiecare uzină consiliile oamenilor muncii trebuie să manifeste un plus de fermitate pentru întărirea ordinii și disciplinei tehnologice, pentru e- liminarea „fenomenului de relaxare" la unele locuri de muncă, după cum aprecia directorul uzinei cocsochimi- ce, ing. Vasile Dumitru.O analiză severă s-a făcut și cu

export a

fără excepție, toți cei cuvîntul au insistat a- aspecte din viața co- oameni ai muncii care îmbunătățite,fie că au unele probleme sociale, totul deosebit s-a in- necesității reducerii materiale, lucru firesc

cocs metalurgic, din realiza 400 000 tone fată de consumurile înregistrat si în oțe-

atenție cuve

în muncăsă vizeze propria activitate ă colectivului, a consiliului oamenilor muncii.Așa se face că în cadrul dezbaterilor din adunarea generală nu s-au arătat adevăratele cauze ale numeroaselor abateri de la disciplină și de la tehnologiile de execuție a unor lucrări, de la normele de exploatare a unor instalații, lipsei de colaborare dintre •tie secțiilor. Pe de altă serie de vorbitori au ție probleme atît de 1 au lăsat impresia că i de multă vreme la o a le face cunoscute i avut posibilitatea să unui maistru sau conducere pentru a le sesiza. Iar dacă la toate acestea adăugăm faptul că măsurile pe care consiliul oamenilor muncii le-a prezentat în adunarea generală pentru a l'i adoptate au în vedere, mai toate. în fond, lucrări sau sarcini obligatoriu de executat prevederilor tehnice și normelor legale (dotarea formațiilor de reparații cu instrucțiuni tehnologice, etan- șarea oazanelor, punerea în funcțiune a unor aparate de măsură și control etc.), se va înțelege mai bine cit de mic a fost ciștigul pe care l-a oferit adunarea generală activității termocentralei și 'cit de mare a fost efortul pentru a ocoli propriile neajunsuri.

motivele conduce- parte, o în discu-adusmărunte . încît n-au participat ședință pentru sau că n-au i se adreseze altui cadru de sesiza.
curente, potrivit

Gheorghe MANEA
corespondentul „Scinteii"

continuat

SPECIALIȘTILOR SI CADRELOR DE CONDOCEREProgramul de măsuri privind dezvoltarea zootehniei în județul Bistrița-Năsăud. adoptat de biroul comitetului județean de partid, prevede între altele desfășurarea unor acțiuni ample, menite să asigure necesarul de furaje pentru perioada de stabulație, cit și o rezervă de 10—15 la sută. în al doilea rînd, se urmărește crearea unor condiții bune de adăpostire și îngrijire a animalelor. F" cum se ră cele țiuni.De la ceput trebuie arătat că în majoritatea unităților a- gricole cadrele de conducere s-au ocupat cu mai multă responsabilitate de recoltarea trifolienelor și a fînețelor naturale, de uscarea, transportul și depozitarea finului. Pină la data de 15 august fuseseră 61621 tone fîn — prevederi, 27 583 tone suculente — 52 La sută din plan, precum și 35 524 tone grosiere. Cum va fi completat necesarul de furaje ? Aflăm că prima coasă la fînețele naturale s-a încheiat pe toate cele 25 000 hectare existente în județ, iar acum se finalizează coasa a doua la trifolle- ne. în unele consilii agroindustriale s-a trecut chiar la coasa a treia la trifoliene și a început coasa a doua pe finețe, astfel încît rezultă cantități apreciabile de fîn. Ținînd seama de faptul că starea de vegetație a culturilor duble este bună, există surse de completare a necesarului de furaje.Așa cum s-a apreciat la recenta plenară a comitetului județean de partid, la care au luat parte toti factorii responsabili de zootehnia județului, concomitent cu organizarea muncii la recoltat, este necesar să se acționeze energic în vederea utilizării la întreaga capacitate a mijloacelor de transport, mai cu seamă a

Să vedem desfășoa- : două ac-bun in

atelajelor existente in unități și în sate. Subliniind necesitatea unei coordonări mai bune a forțelor umane și mecanice, avem in vedere faptul că la transportul și depozitarea furajelor ritmuri sub media, realizată pe județ se înregistrează în cooperativele agricole Dobric, Ocni- ța, Șieuț, Ciceu-Giurgești, Bozieș, Sintioana, ca și la întreprinderea a- gricolă de stat Teaca. De asemenea,

lelor la stabulație acestea vor fi terminate. Din păcate, conducerile cooperativelor agricole din Jimbor, Chiochiș, Nușeni, Matei nu se ocupă cu răspundere de repararea adăposturilor, iar cele de la Miceștii de Cîmpie, Budești, Șintereag și Pintic neglijează lucrările de modernizare.Din constatările făcute în unitățile din consiliul
Transportul furajelor și 
asigurarea adăposturilor

două acțiuni de mare actualitate în zootehnia 
județului Bistrița-Năsăud

puse Ia păstrat72 la sută din în cooperativele agricole Mărișelu, Nimigea, Galații-Bistritei lucrările de însilozare se desfășoară încă necorespunzător, iar in cele din consiliul agroindustrial Beclean această lucrare se află abia la început.O altă problemă care trebuie să stea în atenția tuturor șefilor de ferme, a conducerilor de unități agricole este pregătirea adăposturilor pentru sezonul rece. Ce s-a realizat in această direcție ? în cele 7 luni ale anului, pe ansamblul județului, planul la lucrările de investiții a fost realizat în proporție de 94 la sută, iar la construcții-montaj — 101 la sută. Au fost terminate 4 saivane pentru oi cu o capacitate de 2 800 locuri la cooperativele agricole Dumitra, Nușeni, Sînnicoară și Sîn- mihaiu de Cîmpie. în stadii avansate sint lucrările și la alte două grajduri pentru bovine — la Dumitra și la Șintereag, iar la alte trei grajduri — de la Visuia, Budești și Șop- teriu— s-a ajuns cu lucrările la structura de rezistentă, existînd certitudini că pînă la intrarea anima-

agroindustrial Or- heiul Bistriței rezultă că la 16 grajduri fermei Jelna întreprinderii gricole de stat cu același nume, la adăposturile cooperativelor a- gricole Satu Nou și Budacu de Jos (mai precis grajdurile de taurine din satul Buduș) trebuie să sporească mult lucrările de reparații și revizii, atît la clădiri, cît și la instalațiile de alimentare cu apă, de evacuare a dejecțiilor, revizuirea utilajelor bucătăriilor furajere, ca și a instalațiilor de muls. Adevărat, cel puțin în aceste unități nu s-a făcut ' apel’ la forțe din afară decit pentru operațiile de igienizare, astfel incit tot ce se execută se face cu simt gospodăresc. Apreciem acest ultim aspect, pentru că, bunăoară, la grajdurile din Buduș, date în funcțiune cu numai doi ani în urmă, se remediază acum tocmai ceea ce constructorii de meserie au „uitat" să realizeze sau au realizat mai mult ca să scape de obligații.Bunii gospodari știu că vara este pe sfîrșite. Tocmai de aceea trebuie acționat energic în vederea strînge- rii tuturor cantităților de furaje necesare zootehniei și pregătirii temeinice a adăposturilor pentru animale, astfel incît în perioada de stabulație să fie realizate producții mari în toate unitățile agricole.
Gheorghe CR1SAN
corespondentul „Scinteii"

cele ale al» a-

privire la felul cum este utilizată baza tehnică din dotare. Printre altele s-a arătat că in primul semestru Combinatul siderurgic Galați a rămas dator economiei naționale cu o cantitate de circa 31 000 tone tablă și bandă laminată la rece. Cauzele ? în principal, au spus mai multi vorbitori, nereali'zarea integrală ă planului la producția fizică a fost determinată de functionarea necorespunzătoare a larrfinoarelor de benzi la rece nr. 1 și 2. Nu este prima dată cind. la nivelul conducerii centralei, se iau în discuție unele deficiente din activitatea colectivului de oameni ai muncii de aici. Numai că doar simpla recunoaștere autocritică a lipsurilor nu ajunge. „Să ne a- pucăm de treabă, pentru că altfel păgubim economia, creăm greutăți altor întreprinderi, care nu pot lucra din cauza noastră" — a menționat in adunare ing. Ion Aurel Moldovan. directorul uzinei de laminate plate.într-adevăr. a venit timpul faptelor. Și tocmai de aceea ar fi trebuit să se insiste mai mult asupra măsurilor pe care le vor lua consiliile oamenilor muncii pe uzine pentru eliminarea neajunsurilor manifestate pînă acum și perfecționarea activității productive. După cum puține lucruri s-au spus despre stilul de muncă al consiliului oamenilor muncii pe centrală. O frază (de serviciu) in raport, și cam atît. Și tot prea puține referiri s-au făcut la problemele sociale ale colectivului de side- rurgiști, deși mai există locuri, de muncă cu un grad ridicat de poluare, după cum au spus tori, iar transportul in de la combinat trebuie nătățit. Așa după cumse treacă Ia repararea clubului combinatului siderurgic, astfel incît a- cesta să devină un adevărat centru al activității cultural-educative și de creație „Cîntarea României".în semestrul al doilea, combinatul are sarcini mult superioare celor din prima parte a anului. Creșterile planificate. în comparație cu semestrul I, sînt de 15,6 la sută la laminate finite table și benziDin păcate, activitatea productivă a combinatului a cunoscut un demaraj mai greoi la începutul semestrului al doilea. Analiza, dezbaterile din a- dunarea generală sint, prin urmare, bine venite. Ele au reliefat hotărirea întregului colectiv de a acționa cu și mai multă fermitate pentru înfăptuirea sarcinilor trasate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, cu prilejul vizitei de lucru efectuate. împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu. în luna septembrie 1987, la Galați. Iar rezultatele obținute in primul semestru al anului demonstrează că. atunci cind organele de conducere colectivă de la nivelul uzinelor, al centralei industriale siderurgice, al întreprinderilor componente adoptă un stil de lucru mai eficient, orice problemă poate fi soluționată în mod corespunzător.

ci(iva vorbi- comun la și mult imbu- ar trebui să

13,fi la sută la fontă, otel. 16,9 la sută la pline. 15,2 la sută la laminate la rece ș.a.

Dan PLAESU
corespondentul „Scinteii*

Imagine de la Combinatul siderurgic din GalațiFoto : S. Cristian

rațională a
tale importantă de sporire a resurselor de nutrețuri
Exploatarea

Pajiștile naturale reprezintă pentru zootehnia județului Covasna cea mai importantă resursă de asigurare a furajelor care se obțin cu cheltuieli scăzute și <ru o influență favorabilă asupra efectivelor de animale. Iar județul Covasna dispune de peste 93 de mii de hectare de pajiști naturale, suprafață ce echivalează cu un sfert din întinderea sa, din care aproape 60 de mii de hectare sînt pășuni. Pe suprafețe întinse, in special acolo unde au fost aplicate îngrășăminte, unde s-au efectuat supraînsămințări și alte lucrări de îmbunătățire a pajiștilor, în primul ciclu de producție s-au obținut și 20 de tone de masă verde la hectar, iar printr-o exploatare rațională a acestora, pină la sfirșitul perioadei de pășunat, această cantitate a fost dublată.Calitatea pășunii și în ultimă instanță cantitatea de produse animaliere obținute sînt determinate de modul de întreținere a acestei bogății de o inestimabilă valoare economică. Astfel, pe mari porțiuni a fost înlăturată vegetația forestieră, iar pe terenurile degradate din cauza eroziunii solului sau pe cele acide cu vegetație ierboasă cu valoare scăzută în unități nutritive s-au executat nivelări și s-au aplicat amendamente calcaroase. fost supraînsămințate cu plante gra- minee și leguminoase perene însemnate suprafețe de pajiști naturale.A trecut mai bine de jumătate din perioada de pășunat. Organizarea taberelor de vară pentru animale a insemnat una din cele mai de seamă preocupări ale organelor locale de specialitate, ale tuturor celor ce își desfășoară activitatea în acest important sector. Prin aceasta s-a urmărit valorificarea unor cît mai mari cantități de masă verde, care în perioada pășunatului constituie baza obținerii unor producții ridicate de lapte și carne și, totodată, contribuie la întărirea stării de sănătate a animalelor, la creșterea potențialului lor productiv. Pe baza concluziilor reieșite din activitatea des-

fășurată în taberele de vară sint de evidențiat unele metode și procedee care s-au dovedit eficiente in activitatea din zootehnie, dar și unele neajunsuri care au limitat producția în acest sector.Avind în vedere avantajele pe care le prezintă pășunatul tarlalizat, în ultimii doi ani, marea majoritate a suprafețelor destinate bovinelor — peste 22 de mii de hectare — a fost parcelată, fapt ce. a permis ca în perioada de vară să se utilizeze mai eficient masa verde produsă. Ca rezultat al folosirii cît mai complete a
Multe inițiative valoroase, 
dar și unele neajunsuri 

în unități agricole 
din județul Covasna

Totodată, au
potențialului pășunilor a crescut simțitor producția de lapte mai ales în acele unități unde ș-au respectat cu strictețe tehnologiile de valorificare superioară a masei verzi, ca de exemplu la cooperativele agricole Ghidfalău, Chilieni, Brateș, Mărți- n.eni, Tirgu Secuiesc, I.A.S. Ozun — ferma Hăghig, A.E.I. Chichiș și altele. Datorită vegetației bogate, a metodelor și practicilor folosite in producția zootehnică, în această vară, cantitățile zilnice de lapte s-au triplat față de perioada de stabulație. Ieșirea pe pășune a animalelor a insemnat o intensificare a funcției de reproducție ce a facilitat realizarea monte la vițele.în legătură cu riența acumulată, metode care s-au ții bune in zootehnie, dar și cu unele lipsuri ce se cer grabnic eliminate, am cerut tovarășului Gheorghe Comănici, director cu producția a- nimalieră la direcția județeană pentru agricultură, să se refere la cîteva concluzii ce trebuie avute în ve-

programului depractțca și expe- cu folosirea unor soldat cu produc-

pășunilor

Producții sporite, eficiență înaltă
(Urmare din pag. I)indici superiori a metalului, alături de măsurile luate pentru organizarea mai bună a muncii au permis ca, în întîmpinarea zilei de 23 August. colectivul întreprinderii „Nico- lina"-Iași să raporteze depășirea planului fizic la toate grupele de utilaje și de piese de schimb fabricate, realizările suplimentare cifrîndu-se la aproape 100 milioane lei. Este un succes care mobilizează în conti

nuare colectivul, hotărit să pună în valoare noi rezerve de valorificare superioară a materiilor prime, prin reproiectarea unor produse — printre care centralele de betoane și instalațiile de preparat mixturi asfal- tice — la care se înregistrează consumuri încă mari, după cum apreciază specialiștii din unitate. Așadar, procesul de modernizare continuă.
Manole CORCAC1
corespondentul „Scinteii"

Valențe calitative noi ale unei
industrii cuPrelucrarea lemnului este o industrie cu vechi tradiții pe meleagurile bistrițene. • Fără nici o îndoială însă că realizările din ultimii ani ale combinatului de profil de pe platforma industrială a municipiului Bistrifa depășesc cele mai optimiste previziuni. Nu putem trece cu vederea gama largă de produse realizate în cele șapte secții — practic, tot atîtea fabrici, de mari dimensiuni —. ponderea detinînd-o mobilierul — de Ia cel de bucătărie pînă

la mobila de artă. Ceea ce impresionează este insă ritmul de sporire a gradului de valorificare a masei lemnoase. într-o ramură in care normarea costurilor este riguros realizată. depășirea nivelului planificat al producției realizate dintr-un metru cub — cu 105 lei în 1987 și cu nu mai puțin de 639 lei în perioada trecută din acest an — demonstrează elocvent o preocupare susținută a colectivului, descoperirea unor soluții ce merită a fi cunoscute si ex-

tinse în alte unități de profil. Iată, pe scurt, numai cîteva din realizări :• înlocuirea stejarului și a furnirelor din stejar cu esențe lemnoase mai ieftine, disponibile în cantități mai mari. Succesul noilor produse pe piața externă a fost remarcabil. De altfel, un domeniu foarte fertil pentru creația specialiștilor din uzină il reprezintă realizarea unor esențe lemnoase din... alte esențe, pe seama unor complicate procedee de prelucrare și înnobilare.• Prin realizarea unor îmbinări ingenioase, s-a reușit înlocuirea lemnului masiv de dimensiuni mari, cu cel de dimensiuni mai mici, fapt care a permis diminuarea normelor de consum.• Reducerea costurilor și îmbunătățirea calității finisajului au fost obținute și prin utilizarea lacurilor și vopselelor poliesterice — mai ieftine și mai ușor de procurat —, pe seama unor tehnologii originale.• Filiera creatie-proiectare-execu- tie. bine pusă la punct, contribuie constant la reducerea consumurilor, concomitent cu satisfacerea tot mai bună a solicitărilor de pe piața externă. Cei trei artiști plastici — Ionel Tânase. Doru Brătan și Călin Rusu — sînt permanent la curent cu tendințele pieței în zona geografică pe care sînt „specializați". Propunerile lor sînt apoi „validate", după dialo-

guri ample și fertile, cu ajutorul muncitorilor cu înaltă calificare din sectorul de prototipuri. Opiniile unor meșteri de talia lui Leon Mercan, Liviu Habor, Pompei Bărbos sau Dumitru Leonte cîntăresc Întotdeauna greu în alegerea soluției finale. Iar îndeplinirea și depășirea planului la exportul de mobilă — cu o pondere de 92 la sută în totalul producției — atestă că realizările colectivului sint bine primite pe piață.Una dintre cele mai importante realizări pe linia folosirii superioare a materialului lemnos, intrată în exploatare industrială în acest an. ne-a fost prezentată de ing. Toader Chi- chirită : „Am pornit de la ideea de ia obține din bucăți mici de lemn suprafețe mari, care să poată fi croite și utilizate aidoma lemnului masiv. Pentru aceasta a fost gîndită și realizată mai întîi asigură planeitatea cărei bucăți. Apoi, produce covorul lamelat. Utilizarea acestui procedeu tehnologic permite economisirea, într-un an, de lemn masiv".Așadar, o soluție de ciență, ce merită să fie generalizată în cît mai scurt timp în toate unitățile de profil din tară.

o mașină care perfectă a fie- agregatul carea 2 000 mcmare efi- extinsă și
C. GHEORGHE

Jdere pentru creșterea mai puternică a producției in acest important sector de activitate;— Cea mai importantă verigă a perioadei de pășunat — ne-a precizat mai intîi interlocutorul — o constituie exploatarea corespunzătoare și integrală a masei verzi. în acest sens, vom continua acțiunea de tar- lalizare a pajiștilor în parcele care să nu depășească 7—8 hectare. O a doua concluzie, de care trebuie să se țină cont, se referă la încărcătura optimă Prin aceasta unui număr perioada de: fel ca să se lectiv, dar, totodată, să se elimine și supraîncărcarea parcelelor care duce la distrugerea texturii solului și incetinirea regenerării covorului ierbos.Deși ținute, sistent șunilor, de întreținere și fertilizare a lor în vederea ridicării continue a volumului de masă verde la hectar. Astfel, prin tîrlire, prin aplicarea de îngrășăminte chimice și a- mendamente, în raport cu cerințele plantelor și cartarea agrochimică a terenurilor, urmărim în permanență îmbunătățirea compoziției floristice a pășunilor. Aș sublinia necesitatea folosirii tîrlitului ca cel mai ieftin și eficient mijloc de fertilizare a solului. în multe unități agricole acesta se realizează prin mijloace foarte ingenioase și ușor de manipulat, cum ar fi legarea animalelor seara de capre confecționate din lemn, care se mută zilnic, metodă ce permite o administrare uniformă a ingrășămintului natural și ca atare o mai mare suprafață ce poate fi fertilizată. Din păcate, ma*  întîlnim unități de stat și cooperatiste unde datorită lipsei fie control și îndrumare, a nerespectării prevederilor tehnologice de exploatare a pășunilor se produc pagube care se soldează cu scăderea producției de masă verde la hectar. Așa este cazul C.A.P. Ozun, unde în urma unui control din partea organelor județene s-au constatat grave abateri de la regulile de exploatare a pășunilor, ca de altfel și la cooperativele agricole Belin, Căpeni, Turia și altele, unde posibilitățile locale, exprimate prin mari suprafețe de pășuni naturale, nu se reflectă în producțiile animaliere realizate.Sintem conștienți că atît pentru obținerea de producții ridicate, cit și pentru realizarea unei stări de sănătate perfecte a animalelor un rol de primă importanță îl are factorul uman. Din păcate, mai sînt unități cooperatiste sau de stat care nu e- fectuează un control eficient și nu îndrumă cu competență activitatea îngrijitorilor de animale. Așa se explică faptul că mai sînt unele cooperative agricole, cum sînt cele din Bixad, Reci, Lisnău, Estelnic, Me- reni, Poian și altele, cu producții foarte scăzute de lapte, care in mod inexplicabil nu au putut valorifica condițiile deosebit de bune din a- cest an în ce privește asigurarea furajelor.Sint situații ce dovedesc că pregătirea profesională a îngrijitorilor nu se ridică, peste tot, la nivelul cerințelor. De aceea, ne-am propus ca un obiectiv prioritar să asigurăm prin diferite forme creșterea cunoștințelor și a pregătirii profesionale a tuturor cadrelor ce își desfășoară activitatea în zootehnie, aceasta constituind o condiție esențială șl pentru folosirea cu eficiență maximă a resurselor de nutrețuri oferita de pajiștile naturale din județul nostru.

de animale la hectar, înțelegem repartizarea maxim de animale în vîrf a vegetației, ast- evite pășunatul se-
eforturile noastre au fost sus- trebuie să continuăm mai inactivitatea de refacere a pă-

Constantin TIMARU
corespondentul „Scinteii'
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AUGUSTVibrante mărturii ale încercării de a restitui Viețuirii noastre in istorie sensurile ei adevărate, numeroase lucrări de artă monumentală au avut drept motiv central de inspirație zilele eroice ale toridului august 1941. Sensurile luptei duse atunci pentru libertatea poporului Si a patriei au fost descifrate de numeroși artiști contemporani care. în bronzul monumentelor sau in culorile frescei, în strălucirea mozaicului, au trasat o adevărată cronică in Imagini a acelor zile, o cronică nu de puține ori elocventă din punctul de vedere al probității profesionale cu care individualități artistice dintre cele mai variate au exprimat semnificații maiore ale vieții noastre sociale, ale istoriei de luptă si muncă ce a reunit un întreg popor în jurul partidului.încă din primii ani care au urmat gloriosului august 1944 numeroși pictori au adus dovada incontestabilă a faptului că. trăind intr-o societate a construcției, a valorilor umaniste, creatorii au știut să se adreseze, cu mijloacele artei lor, conștiinței, cugetului purtător al idealurilor civice. Să ne amintim doar primele încercări din domd- niul picturii monumentale, lucrările realizate in primii ani după eliberare de artiști cunoseuți, ca Ștefan Constantinescu. Paul Mi- racovici, Gheorghe Labin, pentru decorarea Halelor Obor, ale unor săli de așteptare ale Gării de Nord — București, ale Gării Nicotină din lași sau ale Centralei TAROM din București. Să ne amintim, de a- semenea. o compoziție ca „Eliberarea 1944". semnată de Ștefan Constantinescu, numeroase alte lucrări de pictură monumentală, destinate unor obiective social-culturale. unor clădiri publice, cluburi muncitorești si case de cultură. în toate aceste lucrări, semnificațiile evenimentului de la 23 August erau descifrate o dată cu acelea ale vieții noi care prinsese contur pe tot cuprinsul țării. Erau lucrări in ale căror forme si volume isi făceau apariția, in mod simbolic, visuri si aspirații contemporane. ..Lupta poporului român pentru o viață mai bună pentru .socialism" se si intitula'suita de Scene istorice, realizată — in deceniul sase — de un colectiv condus de pictorul clujean Iosif Bene, pentru clubul uzinelor metalurgice Cugir. Enumerarea scenelor care alcătuiesc cei peste 159 rrtetri pătrați de pictură murală spune mult despre idealurile ce au a- nimat demersul artistic. Rind pe nnd. esrau evocate formațiile de partizani si gărzi patriotice. alianța dintre clasa muncitoare Si țărănime. Începuturile industrializării.In ultimele două decenii, creatori dintre cei mai apreciat! și-au exprimat opțiunea hotărîtă de a se referi la eroicul august 1944, de a apăra, in acest fel. cu mijloacele artei lor, valorile morale și spirituale. Cele mai ipulte dintre aceste lucrări sint compoziții ample, care conturează in ambianta spațiilor publice pentru care au fost create marea răspundere ca revine creatorilor in

PAGINI ALE EROISMULUI
în memoria 

monumentelor
complexul vieții culturale, în a reflecta mari evenimente și realități politico- sociale. Strins legate de reflectarea exactă a momentelor istorice au fost afirmate ideile generoase ale construcției, libertății, progresului patriei socialiste. Lucrări semnate de Eugen Popa, Brăduț Covaliu, Ion Bițan, Dan Hatmanu, Sabin Bălașa. Ion Stendl, pentru a da doar cîteva exemple, au prezentat nu doar o diversitate de atitudini ale creativității, ci referința concretă la momente memorabile din vara anului 1944. Regăsim, astfel, în lucrări ca : „23 August 1944", realizată de Kovacs Zoltan, pentru clubul Combinatului carbo- chimic din Cluj-Napoca, „Din istoria țării și a Do- brogei", realizată de Gheorghe Popescu si Nuni Dona pentru Consiliul populara1! municipiului Constanța, in ciclul de lucrări de la Universitatea „Al. I. Cuza" din Iași, semnate de Sabin Bălașa, in variate interpretări. aspecte simbolice ale realităților României de astăzi, evenimente și transformări contemporane ale societății românești. Sint luarări care, pornind de la eroicul august 1944. s'e constituie, totodată, oa o adevărată cronică a spiritului epocii contemporane, lucrări de reală sensibilitate cromatică.Numeroase fresce și mozaicuri realizate in ultimul deceniu — și n-ar fi decit să amintim ampla lucrare de la Botoșani, semnată de Constantin Piliuță și Gheorghe Spiridon, aceea de la Suceava, de Traian Brădean și Iacob Lazăr, lucrarea de la Ploiești, ai cărei realizatori sint Vasile Celmare și Viorel Mărginean. ampla desfășurare narativă de la Fabrica de autocamioane din Brasov, realizată de un colectiv sub

conducerea lui Eftimie Mo- dâlcă L- cuprind o problematică variată, legată de multiple zone ale activității contemporane. Orientarea spre aspectele specifice dezvoltării noastre economice și spirituale a avut darul de a conferi autenticitate, forță de comunicare acestor lucrări.Istoria în care se împletește mersul în timp al unui întreg popor și-a a- flat in sculptura monumentală a ultimelor decenii un neostenit izvor de afirmare. Trecutul de muncă și luptă al poporului român — s-a dovedit astfel cu mijloacele sculpturii monumentale — nu e timp uitat, ai timp veșnic prezent prin semnificațiile lui majore, adînc incrustate în piatra sau bron- zul monumentelor. Evenimentele memorabilului august 1944 au constituit pentru sculptori tot atîtea prilejuri de a întruchipa un conținut generos în forme pline de forță expresivă. Atenți la semnificația umană, la valoarea etică a eforturilor eroice făcute de întregul nostru popor, sub conducerea partidului, pentru atingerea unor prețioase năzuințe — sculptorii au creat lucrări pline de adinei înțelesuri sociale, monumente consacrate evocării luptei eroice duse acum peste 4 decenii pentru libertatea patriei. La Caret— acolo unde, în toamna anului 1944, pe aliniamentul Cărei — Satu Mare, se dădeau ultimele lupte pentru libertatea României— Vida Gheza a ridicat un memorabil monument in amintirea eroismului celor ce au luptat nu numai aici, ci și în întreaga țară. La Constanța, „Victoria". în interpretarea lui Boris Caragea, este in același timp un o-

MONUMENTUL VICTORIEI (Constanța) - lucrare da 
Boris Carageamagiu adus eroilor luptei conduse de partid, ostașilor, muncitorilor și țăranilor, Aripile largi ale „Victoriei", monumentul de la Păuliș, realizat de un colectiv sub conducerea lui Emil Vitroel, cuprind în- tr-o generoasă îmbrățișare întreaga țară. La Baia Mare, monumentul ostașului rotnân cuprinde, în- tr-o amplă desfășurare . a reliefurilor, momente ale luptei, dar și ale construcției pașnice. In chip semnificativ, statuia fe- meii-mamă — simbol al dăinuirii — este alăturată celei a ostașului. La Sfintu Gheorghe, Peter Balogh, și la Oradea, Iu- lia Oniță, și-au adus, de asemenea, omagiul celor oare au luptat vitejește

pentru a apăra pămîntul scump al țării. Sînt realizări care, fixînd pentru publicul larg momente importante ale eroismului românesc in lupta pehtru libertate. îndeamnă, în a- celași timp, spre noi orizonturi de afirmare creatoare. Este un proces în care sint incluse deopotrivă revalorificarea, prezentul și prospectarea viitorului întregii țări. Prezența artei monumentale în mijlocul oamenilor este menită, astfel, să afirme conștiința faptului de cultură superioară care nu este, nu poate fi decit pe măsura tuturor înfăptuirilor prezentului nostru socialist.
Marina PREUTU

MONUMENTUL OSTAȘULUI ROMÂN (Boia Mare) - lucrare de Ostap Andrei

Demnitatea - un nume al patriotismului
(Urmare din pag. I)liberă, entuziastă a poporului, stă- pin pe soarta sa, in țara sa, aflat cu cinste in rindul națiunilor independente și suverane, constituie cea mai vie, mai înaltă expresie a demnității naționale.Astăzi, in perspectiva înțeleaptă a timpului, apare mai limpede decit oricind uriașa însemnătate a Congresului al IX-lea în viața partidului și a poporului, moment de cotitură, care a deschis calea gindîril și activității creatoare și a potențat conștiința de sine a națiunii. sentimentul galvanizator al istoriei și demnității naționale. Este marele moment istoric — cum a- precia recent secretarul general al partidului — care a barat cursul foarte periculos al unor tendințe de negare a trecutului și istoriei milenare a poporului român, de nihilism. de cosmopolitism, de ploconire față de tot ce era străin, de lipsă de patriotism și spirit revoluționar. „Lichidind stările negative din trecut, s-a redat poporului nostru sentimentul mindriei patriotice, de respect pentru trecutul său milenar, de demnitate națională și sentimentul forței și capacității sale de a-și făuri viața nouă, socialistă, așa cum o dorește".
Act de inaltă răspundere patriotică, de curaj revoluționar. Acest act de restituție, de demnitate comunistă se află, din acel moment hotăritor, al Congresului al IX-lea. la temelia principiului statuat și promovat în viată. cu'neobosită energie și consecventă. de secretarul general al partidului: „Socialismul se construiește cu poporul, pentru popor".

Principiu al unității de neclintit dintre partid și popor, care prezidează amplul, permanentul dialog al conducătorului cu țara : principiu pe care s-a clădit trainic un vast și original sistem de conducere. sistemul democrației muncito- re.ști-revoluționare. al proprietarilor. producătorilor și beneficiarilor, expresie inaltă a participării maselor la cirmuirea societății, a demnității muncii și creației. Cu poporul și pentru popor — iată esența umanist-revoluționară a politicii partidului, a dinamismului „Epocii Nicolae Ceaușescu", avînd drept scop suprem omul, bunăstarea și dezvoltarea multilaterală a personalității, afirmarea sa liberă, armonioasă și demnă.Niciodată ca astăzi, în acest timp cînd înaltele idealuri comuniste adună întregul popor și partid intr-un gind și intr-o simțire, in jurul celui mai iubit fiu ăl națiunii, n-a fost mai puternic sentimentui demnității naționale pus la temelia unei opere ' mărețe. Sentiment înălțător, l'ortificator. ce dă garanția că nu există piedici, dificultăți oricit. de mari care să nu poată fi biruite in numele operei de înflorire continuă a patriei, in efortul pentru realizarea obiectivului strategic al celui de-al XIII-lea Congres al partidului — situarea României printre țările care s-au desprins din înapoierea moștenită, printre țările care acced la trepte superioare de progres și civilizație. Este, în termeni riguroși de politică economică și socială, transpunerea visului eminescian, a visului românesc al „viitorului de aur". Aspirație a demnității, mindriei și capacității poporului român.

Niciodată ca astăzi, n-a existat o corespondență mai intimă, o legătură mai strinsă dintre demnitatea națională și cea individuală. Una se exprimă prin cealaltă, una ii transferă celeilalte inepuizabile resurse și energii. Mindri de țara lor, de locul ei in lume, de prestigiul dobindit în acești ani pe toate meridianele, fiii patriei se simt îmbărbătați și mereu datori să-i onoreze numele și să-i sporească renumele. România il înalță pe român, românul înalță România. Astăzi demnitatea națională și individuală se interferează și se intercondiționează in cîmpul vast al muncii, al creației materiale și spirituale. Al prinosului de faptă pentru țară. Performanța tehnică, produsul industrial de nivel mondial, izbinzile științifice, culturale, sportive adaugă noi străluciri de mindrie și prestigiu — atit tării, cit și autorilor lor. Reușesc oare factorii formativi, educaționali să pună totdeauna în mișcare resorturile acestui sentiment ?
I* tr-unul din marile romane ale secolului XX, „Condiția umahă", eroul principal, un revoluționar, constrins la o confruntare decisivă cu torționarii săi, definește demnitatea drept „contrariul umilinței". Dar iată, in condițiile libertății — așa cum o dovedește experiența românească, așa cum se desprinde din capitolul de istorie inaugurat la 23 August 1944 — demnitatea este și altceva, infinit mai mult decit o anulare a umilinței, decit o dezdăunare istorică. Demnitatea capătă sensuri anterior nebănuite, se confundă cu forța unui ideal, cu dezăgăzuirea energi

ilor creatoare ale poporului, cu mindria muncii și creației libere, cu militantismul pentru progresul națiunii și pacea lumii. Pe măsura edificărilor socialiste, sub fasciculul puternic al conștiihței noi, revoluționare, demnitatea se regenerează și se redimensionează necontenit, sporindu-și aspirațiile, lărgindu-și și diversificindu-și formele de manifestare. Demnitatea, deplin afirmată, crește în complexitatea exprimării. Mindră de ea însăși, dacă se poate spune așa, conștiința demnității devine în a- oelași timp exigentă cu sine. Acesta și este spiritul de angajare, de nemulțumite creatoare, de autode- pășire pe care partidul, secretarul general il imprimă operei de construcție socialistă, perfecționării ei în lumina obiectivelor majore cuprinse in Tezele din aprilie — strălucit document programatic străbătut de încrederea in capacitatea creatoare a comuniștilor, a întregului popor, in răspunderea, competența, abnegația oamenilor liberi, cutezători, demni. Cum atit de pătrunzător sintetiza tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. cu prilejul recentei aniversări a istoricului Congres al IX-lea al partidului : „Oricine poate să constate ce înseamnă forța unui popor care a lichidat pentru totdeauna inegalitatea. asuprirea, a devenit stăpin pe destinele sale — adevăratul stăpin al țării — și își făurește, sub conducerea partidului nostru comunist, viitorul de aur, de care vorbeau in trecut poeții noștri".Demnitatea creației istorice, demnitatea creatorilor de istorie, demnitatea — un nume al patriotismului.

EDUCAȚIA MATERIALIST-ȘTIINȚIFICĂ Șl
UMANIST-REVOLUȚIONARĂ - UN PROCES ONITAR

Semnificativ pentru modul nou în care sint abordate astăzi obiectivele muncii politico-educative în societatea noastră este caracterul ei unitar, integrator, înțelegerea sa ca un proces social de amploare, în care interferează toate planurile vieții economice și sociale, ale creației materiale și spirituale a omului. ale relațiilor sale sociale, ale vieții și muncii sale. Formarea conștiinței revoluționare, a unor convingeri și valori noi este înțeleasă astăzi tot mai puțin oa reflex automat al schimbărilor din viața e- conomică. ori ca produsul exclusiv al unui demers educativ de tip iluminist. Conștiința socialistă este în realitate opera societății in întregul ei, a vieții sociale în ansamblu. Ea integrează într-un tot armonic ansamblul condițiilor sociale, economice, culturale care definesc statutul nou al omului societății noastre, cadrul superior de afirmare umană pe care îl realizează procesual noua societate.Tezele pentru Plenara C.C. al P.C.R., expunerile tovarășului Nicolae Ceaușescu subliniază cu putere, în acest cadru, principiul umanist — care orientează acțiunea tuturor factorilor educativi din societatea noastră — potrivit cătuia libertatea Înseamnă înțelegerea necesității, presupune deopotrivă ridicarea nivelului cultural și științific al oamenilor, formarea conștiinței lor revoluționare.Afirmarea personalității omului nou in accepția sa unitară înseamnă valorificarea capacității de cunoaștere și acțiune, de făurire conștientă a propriului său destin. „Numai un om educat și stăpin pe cele mai înalte cunoștințe din toate domeniile, sublinia in acest context secretarul general al partidului, poate înțelege legile obiective, cerințele dezvoltării econoniico-sociale. poate sesiza la timp schimbările care au Ioc în societate, poate sesiza ceea ce este vechi și nu mai corespunde noii etape a progresului, poate sesiza noul care se va dezvolta și care reprezintă viitorul. Numai un asemenea om, in ințelesul științific, poate fi un om cu adevărat liber".Munca politico-educativă și. în a- cest cadru. însușirea concepției ma- terialist-științifice despre lume se a- dresează întregii vieți spirituale a omului, pregătirii sale profesionale și științifice, culturii și raporturilor sale sociale practice, trăirilor și aspirațiilor sale. Ea poate contribui în măsură mai mare la generalizarea concepției materialist-științifice nu numai prin sublinierea validității datelor științei, dar și prin superioritatea valorilor morale pe care Ie propagă — valori centrate pe omul însuși, pe libertatea sa — ca și prin întregul său mesaj cultural, umanist- revoluționar.Educația materialist-științifică se află ea însăși în prezent in fața unor ‘ exigențe noi, superioare, in condițiile în care științele contemporane au dat noi răspunsuri problemelor cunoașterii universului, au probat și probează materialitatea lumii, de

terminarea proprie a tuturor proceselor dezvoltării, care exclude intervenția oricărei forțe supranaturale.In noile condiții ale progresului științei contemporane, ca și în noile condiții de afirmare umană pe care le asigură socialismul, depășirea înstrăinării religioase, destrămarea credinței in supranatural nu mai reprezintă, desigur, un scop în sine, ci constituie o parte componentă a procesului unitar de transformare a societății, de edificare a unui mod de muncă și de viață istoricește 'superior. înfăptuirea acestor obiective este implicată deci firesc în întregul proces de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, in realizarea programelor constructive elaborate de Congresul al XIII-lea și de Conferința Națională ale partidului.Așa cum este cunoscut, în etapa actuală de dezvoltare a societății noastre, imperativul major al formării conștiinței revoluționare presupune realizarea unui nivel înalt de pregătire profesională, științifică, a unei vieți culturale elevate și a unei temeinice pregătiri ideologice și politice. Experiența muncii educative evidențiază în acest cadru că în procesul formării profesionale a tuturor categoriilor de oameni ai muncii rezultatele cunoașterii științifice au fost și sint însușite la scară tot mai largă și aceasta are, neîndoielnic, influențe asupra întregii lor vieți spirituale. Dar înfăptuirea o- biectivelor specifice, atit de complexe ale activității educative nu poate fi in nici un caz ințeleasă ca o consecință automată a progreselor cunoașterii științifice. Știința, la rîn- dul ei, ca factor principal de progres social și uman este departe de a-și reduce contribuția formativă și educativă la rolul de „popularizare" a cuceririlor cunoașterii, rol care i se atribuie adesea in munca unor factori educativi. în acest domeniu, mai mult decit in oricare altul, se cer evitate modalitățile de abordare uniformizatoare, anoste. Obiectul educației este in ultima instanță omul concret, cu întreaga bogăție a vieții sale spirituale și a raporturilor sale în societate, cu problematica atit de complexă a vieții și muncii sale. A modela conștiința omului contemporan înseamnă de a- ceea a acționa în mod convergent asupra tuturor domeniilor vieții sale materiale și spirituale.Experiența a probat, de asemenea, că, pentru sporirea eficienței activităților de educație materialist- științifică. este necesară cunoașterea aprofundată, cu mijloacele științelor sociale contemporane, a trăsăturilor socioprofesionale și a cerințelor cultural-formative specifice mediilor sociale în care persistă încă practici și credințe religioase. Rezultatele studierii cu mijloace sociologice a evoluției fenomenului religios contemporan probează încă o dată in acest cadru rolul tot mai important care revine astăzi invățămîntului de toate gradele și științei in promovarea unei concepții noi, umaniste despre lume, în educația materialist-

științifică a omului societății noastre. Viața însăși, experiența muncii educative au evidențiat cerința creșterii permanente a funcției formative a școlii, a rolului decisiv al a-, cesteia nu numai în transmiterea de cunoștințe și de experiență socială pentru generațiile in formare, dar și în formarea convingerilor de viață, a concepției despre lume, a conștiinței înaintate, revoluționare a fiecărui om.Sînt cunoscute și pot fi amintite aici rezultatele bune obținute în însușirea teoretică a celor mai noi cunoștințe științifice de către tineri sau adulți aflați în etape diferite ale unui proces permanent de perfecționare a pregătirii profesionale. Sint cunoscute, de asemenea, și pot fi amintite aici, rezultatele bune în asimilarea de către toți cei implicați în procesul educativ a unor metode și forme noi, eficiente de acțiune educativă. Dar caracterul integrator al acestui proces social de mare răspundere care este formarea generațiilor actuale și a celor viitoare se evidențiază poate mai bine decit oriunde in altă parte în viața însăși, în experiența de viață a unor colective de muncă. Aici procesul formării unei noi conștiințe trebuie să treacă mereu examenul practic al finalității sale umaniste, al îmbogățirii reale a vieții oamenilor, al superiorității'raporturilor umane noi pe care le promovează societatea noastră. Rezolvarea unor probleme de viață, depășirea unor momente dificile din viața unui membru al colectivului sint tot atîtea examene dificile care angajează nu numai forța de convingere a muncii educative, dar și capacitatea de acțiune a colectivului, a cadrului său organizational, singurele care pot să stăvilească in mod durabil în asemenea •situații tentația abandonării de către subiectul uman a încrederii în forțele sale, și in ultimă instanță refugiul său religios.Formarea conștiinței noi, revolu- ționare. și in acest cadru educația materialist-științifică, constituie aici nu numai procese educative de mare complexitate — care angajează răspunderea colectivelor de muncă, a organizațiilor de partid, a organizațiilor de masă și obștești —, dar și forme de exercitare concretă a rolului dinamizator al organizațiilor de partid, al fiecărui comunist în perfecționarea întregii vieți materiale și spirituale a colectivelor de muncă.Spiritul deschis, novator în care documentele partidului, tezele pentru plenara C.C. al P.C.R. abordează problemele sociale și umane complexe ale perfecționării activității ideologice și politico-educative reprezintă prin aceasta o puternică premisă pentru înfăptuirea obiectivelor care se află în etapa actuală in centrul preocupărilor întregii noastre societăți. Formarea unui om nou, cu o conștiință înaintată, revoluționară, cu un orizont cultural- .’ științific bogat își găsește aici în 1 mod plenar finalitatea sa umanistă. >
I. STANESCU

IMPLICAREA IN ACTUALITATE
-temeiul educativ al vieții culturaleVechiul oraș dobrogean Medgidia și-a schimbat o dată cu profilul economic sau ținuta urbanistică, mult și profund modernizate, și dimensiunile vieții spirituale. Instituțiile culturale locale au devenit principalele centre de îndrumare și desfășurare a vieții cultural-educative. O radiografie a activității acestora evidențiază pulsul real, cotidian. amploarea și adin- cimea. audienta la public.După zestre și potențial. Centrul de cultură și creație „Cîntarea României" este instituția de Primă importantă în. viața culturală a orașului. Construcție nouă, modern utilată, a ajuns, datorită muncii temeinic gindite a colectivului de aici, cu concursul și sub îndrumarea forurilor de partid, sindicale și culturale locale, principalul centru al activității de educație și culturale. Ideea conducătoare a intregii activități a fost rezumată de tovarășul Ti- beriu Rusu în necesitatea de a răspunde problemelor, solicitărilor reale ale oamenilor din localitate. De aceea, aceasta se desfășoară diferențiat după profesii si vîrste. Răspândirea cunoștințelor tehni- co-științifice rămine o direcție prioritară pentru atingerea căreia se organizează expuneri, mese rotunde, dezbateri, mai ales in intreprinderi și instituții ; cu sprijinul brigăzii complexe se prezintă documentele de partid și de stat, legile țării, evenimentele politice interne șl externe mai importante. Pentru a se cunoaște mai exact necesitățile reale se fac sondaje, chiar studii de opinie prin chestionare in rindurile organizațiilor d« partid și sindicale, cele mai îndreptățite să cunoască problemele ce merită a fi dezbătute. O a doua direcție vizează acțiunile în sprijinul producției. grupate sub genericul „Cincinalul revoluției teh- nico-științifice". în întreprinderi și in căminele de nefamiliști s-au dezbătut aspecte de mare interes privind îmbunătățirea tehnologiilor, creșterea randamentelor instalațiilor, re- folosirea și reciclarea materialelor, căi și mijloace de creștere a productivității muncii, ridicarea pregătirii profesionale etc. Paleta acestor activități, natura lor diversă, legată

nemijlocit de aspectele concrete ale producției, dovedesc înțelegerea atribuțiilor complexe ale instituției care nu-și limitează activitatea predominant in jurul unor programe distractive și de divertisment.Formarea și perfecționarea profesională se află in atenția colectivului și prin formele specifice ale cercurilor tehnico-aplicati- ve. In acest sens, preocuparea pentru modernizarea conținutului tematic se regăsește in introducerea cursurilor de știință și tehnică de virf — analiști-pro- gramatori, proiectări, desen tehnic, depanare radio-tv — căutate de tinerii din oraș și solicitate de unitățile

Se regăsesc în acest stimulativ dialog și formații ale unor întreprinderi, cum sint corurile sindicatelor din învățămint și de la întreprinderea mecanică, ansamblul de cintece și dansuri sau formația de teatru de la Combinatul de lianți și azbociment, brigăzile artistice de la alte întreprinderi. De un frumos prestigiu se bucură cele două formații de teatru : teatrul muncitoresc si teatrul popular. O privire pe afișul ultimelor stagiuni arată acțiuni și spectacole cu un repertoriu pe cit de atractiv, pe atit de variat. Pot fi regăsiți în roluri de interpreți Tiberiu Rusu, Titi Stoian. Filofteia Rusu,
FESTIVALUL NAȚIONAL 
„CÎNTAREA ROMÂNIEI"

economice. Dacă adăugăm și cercurile de croitorie, stenodactilografie, cusături și împletituri de la instituția similară a orașului. împreună cu o serie de cursuri tradiționale care asigură dobindirea unor deprinderi casnice, inițierea în cunoașterea unor instrumente muzicale, cercuri de balet sau sportive, avem o imagine de ansamblu a unei activități cu pronunțat caracter practic, utile.In paleta largă de activități, cele dedicate predominant culturii și vieții artistice au locul lor bine stabilit și se bucură de atenția și îndrumarea cuvenite. In oraș își- desfășoară activitatea cenaclul literar „Metamorfoze", condus de prof. Traian Aldea. prezent cu atractive. pilduitoare seri sau șezători literare. recitaluri de lirică patriotică. cu o remarcată creație literară a unor autori locali. Tot aici se află un cineclub. un club al iubitorilor de șah, un club al iubitorilor de muzică. De activitatea clubului se leagă manifestarea „Confluențe muzicale", de nivel republican, ca și existenta unor formații vocal-instrumentale, cea mai cunoscută fiind corala „Vox Laboris". Remarcabilă este prezenta ansamblurilor folclorice : „Doina Dobroge’i", la sindicate, și „Pandelașul", la așezăminte, care cultivă cu grijă și

Amărăscu Dan, Ion Crișu, Ileana Creața etc. Intr-un repertoriu cu „Coana Chi- rița" (Vasile Alecsan- dri). „Diplomatul". „Coliba îndrăgostiților". „Gîn- durile ultimelor clipe" (Virgil Stoenescu), „Fintî- na Trevi" (Bernini). „O noapte furtunoasă" (I. L. Caragiale), „Viața particulară" (Ovidiu Genaru), „Titanic Vals" (Tudor Mușa- tescu), „Cum a rămas Ca- tinca fată bătrînă" (Nelu Ionescu) sau „Intr-o singură seară" (Iosif Na- ghiu) _— sînt piese în măsură să susțină o prețuită stagiune teatrală în oraș. Și cei mici au formație de păpuși, iar literatura beneficiază de un teatru de poezie, toate la un loc propunînd spectacole de bună calitate, cu mesaj e- duoativ și patriotic înaintat. Datorită succeselor și marelui interes arătat, în oraș se organizează anual „Decada teatrului de amatori", care reunește cele mai bune formații din țară, unde se văd piese și se dezbat aspecte ale teatrului nostru actual.în jurul celor două instituții se concentrează principatele acțiuni culturale ale orașului, dar nu singurele. Biblioteca orășenească (ca și cea de la sindicate) înscrie cartea printre formele principate ale educației politice, tehnîco- științifice, sociale și artistice, printr-o atentă pro-pasiune zestrea pilduitoare pagandă de răspindire a a creației noastre populare, cărții, prin expoziții de

carte, prezentări de lucrări, întilniri ale cititorilor cu autorii. Deși spațiul nu este prea darnic, zeci de oameni trec zilnic pragul acestei prețuite instituții. O participare similară e de remarcat și la expoziția permanentă de artă și istorie, cu o bogată colecție de obiecte și tablouri, unele de o valoare deosebită. Alături de vizitarea expoziției de bază au loc matinee de poezie și artă plastică, medalioane, acțiuni de educație artistică în școlile din localitate. Copiii sint și ei nu numai oaspeți, dar și expun în expozițiile lor de pictură și grafică, deschise de 2—3 ori pe an. Fără Îndoială, colecțiile de aici ar bucura privirile oricărui vizitator, de aceea mai buna lor cunoaștere prin prezentări periodice ar fi o modalitate de a atrage mai consecvent un public larg.Viața educativ-culturală a orașului se întregește fi- • resc cu turneele unor instituții profesioniste - prestigioase, cu intilniri cu oameni de știință, activiști, scriitori, autori, dar mai ales folosește potențialul din întreprinderi, instituții și școli, îl îndrumă spre acțiuni de mare interes și a- tractivitate. Numai formațiile artistice — observa, profesorul Virgil Mocanu, președintele comitetului orășenesc .de cultură și e- ducație socialistă — 65—70 la sindicate, 50 la școli, 6 la Centrul de cultură și creație orășenesc, ca și numeroșii specialiști, activiști politici și cultural’ — asigură o viață culturală diversificată intr-un oraș de dimensiunile unui municipiu. Dar tocmai această dimensiune impune instituțiilor de cultură, organelor locale să depășească actualul stadiu de autosatisfactie și să dea forțelor autentice existente posibilitatea autodepășirii și afirmării în planuri valorice superioare, adică să nu se mulțumească cu nivelul actual, remarcabil, e drept, in multe privințe, ci să aspire la mai mult, mai profund și atractiv. In a- cest fel, în ciuda unor în- tirzieri in modernizarea bazei materiale, viața cul- tural-educativă ar putea nu numai să se situeze la nivelul cerințelor actuale, ci să participe mai mult la ridicarea ștachetei calitative a vieții cultural-educative.
E. VASILESCU

«
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Tovarășa Elena Ceausescu 
a primit pe tovarășul Jaromir Obzina, 

vicepreședinte al Guvernului R.S. Cehoslovace, 
președintele Comisiei de Stat pentru Dezvoltare 

Tehnico-Științifică și Investiții

OMOGENIZAREA SOCIETĂȚII ROMANEȘTI, 
înfăptuire istorică a anilor socialismului

Tovarășa academician doctor inginer Elena Ceausescu, prim viceprim- ministru al guvernului, președintele Consiliului National al Științei și în- vătămîntului. a primit, marți, la Sna- gov, pe tovarășul Jaromir Obzina, vicepreședinte al Guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace, președintele Comisiei de Stat pentru Dezvoltare Tehnico-Știintifică si Investiții. care a efectuat o vizită in tara noastră la invitația guvernului și a Comitetului National pentru Știință și Tehnologie.Cu acest prilej au fost transmise tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășei Elena Ceaușescu un cald salut împreună cu urări de noi succese in întreaga activitate din partea tovarășului Milos Jakes, secretar general al C.C. al Partidului Comunist din Cehoslovacia, a tovarășului Gustav Husak, președintele Republicii Socialiste Cehoslovace, și a tovarășului Lubomir Strougal, președintele Guvernului R.S. Cehoslovace.Mulțumind, tovarășa Elena Ceaușescu a transmis din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu și a sa personal un salut prietenesc și cele mai bune urări tovarășilor Milos Jakes, Gustav Husak și Lubomir Strougal.în același timp, oaspetele a adresat tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu un cald mesaj din partea oamenilor de știință din R.S. Cehoslovacă, împreună cu urări de noi succese în întreaga sa activitate.
DE IA IUL EDUCAȚIEI Șl INVAȚĂMINIUIUIPentru ocuparea locurilor rămase libere după concursul de admitere în învățămîntul superior din iulie 1988 se va organiza un nou concurs in perioada 1—6 septembrie a.c. înscrierea candidaților se va face in perioada 25—28 august 1988.Condițiile de înscriere și disciplinele de concurs sint cele stabilite pentru concursul de admitere din iulie 1988 și care au fost publicate in revista invățămintului superior „Forum" nr. 2 și 3 din acest an.Instituțiile de învățămînt superior la care se va susține concurs de admitere sint următoarele :Institutul politehnic din București, la învățămintul de ingineri — seral pentru profilurile : Mecanic și Metalurgie ; Institutul politehnic din Cluj- Napoca. la învățămîntul de ingineri — seral pentru profilurile : Electric, Metalurgie și Construcții ; Institutul de subingineri din Bala Mare, la In- vățămintul de subingineri — seral pentru profilul Mine ; Institutul de subingineri din Sibiu, la invăță- mintul de ingineri — seral pentru profilul Mecanic ; Institutul politehnic din Iași, la invățămintul de ingineri — zi pentru profilul Metalurgie. la invățămintul de ingineri — seral pentru profilurile : Mecanic,, Tehnologia si chimia textilelor. Electric, Energetic, Chimie.-Metalurgie și Construcții și la învățămîntul de subingineri — seral pentru profilul Chimie ; Institutul de subingineri din Suceava, la invățămintul de ingineri — seral pentru profilurile : Mecanic, Electric și Energetic ; Institutul politehnic din Timișoara, la învățămintul de ingineri — seral pentru profilurile : Mecanic, Electric, Energetic. Chimie si Construcții ; Institutul de subingineri din Hunedoa
REPOR TAJE • NOTE • INFORMA ȚII

BUZĂU : Produse 
competitiveHotărî ți să intlmpine marea sărbătoare națională de la 23 August cu cele, mai bune rezultate, oamenii muncii de la întreprinderea „Metalurgica" au realizat și livrat, cu două săptămini mai devreme, echipamente pentru tractoarele pe șenile destinate exportului. Totodată. prin noi investiții de inteligență tehnică proprie, aici au fost asimilate si lansate în fabricația de serie noi tipuri de piese si organe de asamblare peniru unitățile constructoare de mașini si utilaje agricole. (Stelian Chiper).

TÎRGOVIȘTE:
Noi construcții de locuințeProcesul intens de dezvoltare e- conomico-socială a municipiului Tirgoviște cuprinde in sfera sa, ca o componentă esențială, construcțiile de locuințe și obiective de interes social-cultural. Constructorii au predat oamenilor muncii, pinâ la ora actuală, un important număr de blocuri in două zone importante ale orașului — strada Nicolae Bălcescu și microraionul nr. 3 — care vor însuma, după Încheierea a două etape de eșalonare a construcțiilor, circa 3 000 de apartamente cu grad ridicat de confort. Vor fi construite, de asemenea, magazine cu o suprafață de peste 28 000 metri pătrați, un cinematograf, dispensare medicale, o școală cu 24 săli de clasă, grădinițe, unități prestatoare de servicii. Reține atenția preocuparea proiectanților și constructorilor de a realiza e- dificll cu arhitectură modernă, in armonie cu tradițiile locale, de a spori nivelul de industrializare și

Răspunzind, tovarășa Elena Ceaușescu a rugat să se transmită oamenilor de știință cehoslovaci urarea de a obține rezultate tot mai însemnate in activitatea pe care o desfășoară.în timpul întrevederii au fost abordate probleme privind dezvoltarea in continuare a colaborării tehnico- științifice româno-cehoslovace in domenii importante ale cercetării științifice.Evidențiindu-se cursul ascendent al colaborării dintre oamenii de știință români și cehoslovaci — ce se înscrie in ansamblul bunelor raporturi de prietenie și conlucrare multilaterală dintre partidele, țările și popoarele noastre — a fost exprimată hotărirea de a se acționa pentru dezvoltarea și diversificarea cooperării bilaterale in sectoare de bază ale economiei, cercetării științifice și introducerii progresului tehnic.S-a subliniat că înțelegerile convenite în cursul întilnirilor și convorbirilor la cel mai inalt nivel creează premise favorabile pentru extinderea conlucrării româno-cehoslovace in sfera cercetării științifice și tehnologice, precum și in alte domenii de activitate, in folosul popoarelor român și cehoslovac, al cauzei generale a păcii și înțelegerii între națiuni.La primire a luat parte Ion Ursu, prim-vicepreședinte al Comitetului Național pentru Știință și Tehnologie.A fost de fată Zima Jozef, însărcinatul cu afaceri ad-interim al R.S. Cehoslovace la București.

ra, la invățămintul de subingineri — seral pentru profilul Metalurgie ; Institutul de subingineri din Reșița, la învățămîntul de subingineri — seral pentru profilul Metalurgie ; Institutul de mine din Petroșani, la invățămintul de ingineri — zi pentru profilurile: Mecanic și Mine ; La invățămintul de ingineri — seral pentru profilurile : Mecanic și Mine și la învățămintul de subingineri — seral pentru profilul Mine : Institutul de petrol și gaze din Ploiești, la invățămintul de ingineri — seral pentru profilul Mecanic ; Institutul de construcții din București, la invăță- mintul de ingineri — seral pentru profilurile: Mecanic și Construcții; Universitatea din Brașov, la invățămintul de ingineri — seral pentru profilurile Mecanic. Metalurgie și Forestier ; Universitatea din Craiova, la învăță- mintul de ingineri — seral pentru profilurile : Mecanic. Electric și la învățămintul fără frecventă pentru profilul Economic : Universitatea din Galați, la învățămîntul de ingineri — zi pentru profilul Metalurgie și la învățămîntul de ingineri — seral pentru profilurile : Mecanic și Metalurgie : Universitatea din Iași, la invățămintul fără frecvență pentru profilul Economic ; Universitatea din Timișoara, la invățămintul fără frecvență pentru profilul Economic ; Institutul agronomic din București, la învățămintul de ingineri — seral pentru profilul Construcții ; Academia de studii economice din București, la invățămintul fără frecvență pentru profilul Economic.Specializările din cadrul fiecărui profil și numărul de locuri pentru care se organizează concurs vor fi afișate la fiecare instituție de învăță- mint superior in parte.
de finisare a lucrărilor de construcții. (Gheorghe Manea).
BOTOȘANI: Recuperarea 
de piese și subansambleOamenii muncii botoșăneni desfășoară o susținută activitate pentru recondiționarea și refolosirea pieselor și subansamblelor. în perioada care a trecut din acest an. în unitățile economice au fost recuperate, recondiționate și refolo- site piese și subansamble de schimb pentru mașinile și utilajele din dotare in valoare de circa 44 milioane lei, precum și scule și dispozitive in valoare de aproape 20 milioane lei. Rezultate mai de seamă in bilanțul preocupărilor pentru recondiționarea si refolosirea de piese și subansamble înregistrează întreprinderea de utilaje și piese de schimb, intreprinderea de fire „Melana", Integrata de in și Trustul de antrepriză generală con- strucții-montaj. (Eugen Hruscă).

FĂUREI: Noi unități 
de industrie micăPentru folosirea judicioasă a forței de muncă locale, in orașul Fău- rei. din județul Brăila, a fost ousă în funcțiune o nouă capacitate de producție de industrie mică în cadrul întreprinderii județene de producție industrială si prestări servicii. Aici sint realizate confecții din lemn, mobilier si altele. De asemenea, transpunind în viată măsurile stabilite prin programul de dezvoltare a industriei mici, consiliul popular orășenesc si-a mărit activitățile atelierului de confecții . textile, in cadrul căruia lucrează numeroși absolvenți ai liceului industrial din localitate. (Candiano Priceputul.

(Urmare din pag. I)versificare determinată de adîncirea diviziunii sociale comuniste a mun- cii, de posibilitățile mereu mai largi de manifestare a personalității multilateral dezvoltate a omului. Prin convergenta proceselor de omogenizare și ale dezvoltării unității socialiste. națiunea va accede spue o treaptă calitativ superioară. Dintr-o asemenea perspectivă, teza despre formarea poporului muncitor unic evidențiază sensul și finalitatea procesului de creștere a rolului națiunii in socialism, direcția spre care tinde să evolueze națiunea socialistă — ca formă de comunitate umană caracteristică socialismului.Dezvoltarea și perfecționarea forțelor de producție pe intreg teritoriul tării, a proprietății socialiste a întregului popor, dezvoltarea proprietății cooperatiste, perfecționarea relațiilor economico-sociale in general. creșterea nivelului de calificare, de pregătire profesională, de cultură generală, a nivelului politic și ideologic al tuturor oamenilor muncii. desfășurarea revoluției științifice și tehnice, a noii revoluții agrare. sistematizarea in profil teritorial, creșterea calității vieții sint procese care determină, direct sau indirect, cristalizarea trăsăturilor de omogenitate structurală și consolidarea relației socialiste de unitate a Întregului popor.Desigur, omogenizarea socială vizează in principal structura de clasă a societății. Membrii societății noastre sint înainte de toate muncitori, țărani, intelectuali sau de altă categorie socioprofesională, fără deosebire de specificul lor național, de
Preocupare constantă pentru 

o evoluție demografică sănătoasă
(Urmare din pag. I)oricărui cetățean și cu deosebire mamei și copilului ; de asemenea, familiile cu mal multi copii primesc ajutoare bănești din partea statului. Sint realități concludente la lndemina oricui dorește să se convingă de aspectele concrete ale politicii demografice a României.Pornind de la aceste realități, analiza recentă in Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. a pus în fața tuturor factorilor implicați sarcina de mare răspundere de a îmbunătăți, in continuare, indicatorii demografici, pentru ca programele întocmite în acest domeniu să fie transpuse în viață cu și mai multă rigoare, obținindu-se, în final, o creștere a natalității, paralel cu scăderea mortalității, care să asigure un spor natural al populației cit mai ridicat.Ca urmare a acestei exigente analize, Ministerul Sănătății, organismele sale teritoriale au. și întreprins o serie de măsuri, multe dintre acestea fiind formulate in adunările generale ale oamenilor muncii din unități, in funcție de specificul fiecăreia. Dezbătindu-se cu simț de răspundere, în spirit critic și autocritic carențele ce mai există, s-a conturat limpede concluzia de a nu se mai manifesta nici un fel de toleranță față de cei oe-și neglijează Obligațiile profesionale, ca și față de cei ce nesocotesc rigorile legii.Importante sint, fără Îndoială, rezultatele practice ale acestor dezbateri, in centrul cărora s-au situat aprecierile formulate în ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 3 august referitoare la evoluția demografică. S-a subliniat, astfel, necesitatea unei mai atente urmăriri a stării de sănătate a viitoarei mame, a cuplurilor în general. Constatindu-se că există județe in care numărul avorturilor este încă mare, s-au stabilit măsuri pentru ca

cinema
• Filmul — cronica luptei poporului 
român pentru eliberare sociali și 
națională, pentru victoria socialis
mului în România. Ciclu de filme 
românești. Trenul de aur : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 12; 14; 19
• Agentul straniu : MELODIA
(11 13 49) — 9; 11; 13; 15,30; 17,30;
19,30, EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 
11,15: 13,30: 15,45; 18: 20
• Noile povești ale Șeherezadei : 
BUCUREȘTI (15 61 54) — 9; 11,30; 14; 
16,30: 19, GRIVIȚA (17 08 58) — 9; 12; 
15; 17,45: 20
• Prieteni fără grai — 9; 11; 13,
Pistruiatul — 15; 17; 19 : DOINA
(16 35 38)
• Rezervă la start : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20
• tn fiecare zi nii-e dor de tine : 
DACTA (50 35 94) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19, FLOREASCA (33 29 71) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19

vremea
Institutul de meteorologie șl hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 17 august, ora 20 — 20 au
gust, ora 20. In țară : Vremea va fi 
in general instabilă, în cea mai mare 
parte a teritoriului, la începutul in
tervalului, apoi va deveni predominant 
frumoasă. Certtl va. fi variabil. Vor 

virstă. sex. religie etc., cu drepturi și îndatoriri egale, au condiții și posibilități nediscriminatorii de realizare umană, sînt integrați în aceleași procese transformatoare, cu a- ceeași perspectivă și destin istoric.Cuprinzind totalitatea structurilor sociale, omogenizarea le apropie — favorizînd și stimulînd mobilitatea interstructurală, preluarea reciprocă a celor mai viabile elemente constituite în profilul acelei structuri. Profilul muncitoresc — expresie a noilor trăsături care definesc clasa cea mai reprezentativă a societății — se generalizează in acest cadru devenind axa coordonatoare a procesului de omogenizare socială. Caracterul muncitoresc, generalizat al fizionomiei societății noastre, a întregului popor rezultă din creșterea obiectivă a rolului clasei muncitoare în e- dificarea socialismului, din calitatea și caracteristicile acestei clase, purtătoare a viitorului mod de prpduc- ție și viață comunist.Pe temeiul proceselor obiective și subiective ale omogenizării sociale, relația social-politică a unității socialiste a întregului popor exprimă astăzi o sudură moral-politică. de interese și acțiuni, mult mai puternică. mai stabilă, mai largă decit cea pe care o realizează relația de „alianță" în înțelesul ei clasic, sau decit cele exprimate prin formulele politico-strategice si tactice ale „consensului", „convergenței" etc., din sistemele politice burgheze contemporane. Unitatea socialistă,, bazată pe omogenizarea socială, nu este numai interstructurală, ci și infrastructurală. Ea realizează o unitate internă a structurilor înseși. în substanța și profilul cărora s-au crista

factorii de resort pe plan local să stăpinească mal bine situația, să se manifeste nuri activ și mai eficient în două direcții : responsabilitate sporită in avizarea avorturilor, intensificarea activității de educație sanitară a femeilor pe categorii de virstă, grad de cultură, profesie. Faptele dovedesc că este necesară o muncă de educație civică și sanitară mai stăruitoare și mai aplicată in rindul populației. Fericirea de a fi mamă, bucuriile maternității, sentimentul responsabilității față de asigurarea viitorului patriei trebuie să se afle permanent in centrul acțiunilor inițiate de unitățile sanitare, ca și de organizațiile de „Cruce Roșie", organizațiile sindicale și de tineret, comitetele și comisiile de femei, organizațiile democrației și unității socialiste. De bună seamă, punind In evidență marile satisfacții ale femeii mame, îndatorirea patriotică a familiei de a lăsa urmași, acțiunile educative au misiunea de a explica deschis, cu convingere, marile riscuri ale provocării avorturilor, consecințele, cel mai adesea nefaste, ale acestor practici.O grijă sporită vor trebui să acorde cadrele medicale, activul obștesc din întreprinderi și cartiere îngrijirii sănătății tuturor oamenilor în vederea scăderii, tot mai accentuate, a morbidității și mortalității, în fiecare județ există programe in acest sens, adaptate la particularitățile locale, a căror îndeplinire se impune a fi mai consecvent urmărită. Datoria direcțiilor sanitare județene este să îmbunătățească aceste programe în funcție de constatările de pe teren, de specificul localității sau unității respective, acordind o atenție egală combaterii factorilor ce generează noxe la locurile de muncă, dar și acelora de ordin subiectiv, nu mai puțin nocivi — fumatul, consumul de alcool. Firește, ca și pînă acum, o atenție cu totul specială va
• Păstrează-mă doar pentru tine : 
GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 11; 13: 15; 
17; 19, AURORA (35 04 66) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18,30, la grădină — 20.45, 
CULTURAL (83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45: 18; 20
• Actorul șl sălbaticii : COTROCENI 
(49 48 48) — 15; 18
• Flăcări pe comori — 15; 17; 19, 
Program de vacanță. Misiune spa
țială „Delta44 — 9; 11; 13 : PACEA 
(71 30 85)
• Duminică în familie : VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17; 19
• Zîmbet de soare : POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17: 19
• Să-ți vorbesc despre mine : COS
MOS (27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 17: 19
• Niște băieți grozavi : ARTA 
(213186) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19.30
• Tema: LUMINA (14 74 16) — 9; 
u; 13,15: 15,30; 17,45; 20
• Intlmplări pe vasul „Speranța44 : 
DRUMUL SĂRII (31 28 13) — 15; 17; 19
• Călărețul cu eșarfă albă : FEREN
TARI (80 49 85) — 15; 17; 19
• Omul de pe bulevardul Capuci
nilor : GLORIA (49 46 75) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19 

cădea averse de ploaie, însoțite de 
descărcări electrice, pe alocuri, la în
ceputul intervalului, îndeosebi în re
giunile de est și sud-est. In restul 
timpului, aceste fenomene vor fi izola
te șj. se vor semnala cu precădere in 
zonele de deal și de munte. Vîntul va 
sufla slab pînă la moderat. Tempera
tura aerului va continua să scadă ușor 
și în sudul țării. Valorile, minime 
nocturne vor fi cuprinse, în general, 
între 8 și .18 grade, iar cele maxime 
diurne între 23 și 27 grade, în partea 

lizat deja elemente și trăsături obiective și subiective comune.în direcția aceleiași unități socialiste de tip superior sint convergente și alte semnificative mutații, cum sint : evoluția partidului ca centru vital al întregului sistem politic, al întregii societăți, cuprinderea tot mai largă in rindurile sale a celor mai înaintate elemente provenite din toate categoriile sociale, dezvoltarea economico-socială pe baza Programului strategic unitar al partidului, conducerea unitară a societății pe baza planului național unic șl prin .intermediul sistemului politic unitar. structurat pe principii și norme unitare, pe relația politică fundamentală a participării tuturor oamenilor muncii la conducerea vieții sociale, pe caracterul unitar, independent și suveran al statului. Nu in ultimă instanță, asemenea transformări sociale sint determinate de procesul unitar al activității ideologice și educative, al formării conștiinței. ideologiei și culturii socialiste unitare, revoluționare.Experiența celor peste patru decenii de revoluție și construcție socialistă in țara noastră evidențiază că sensul proceselor de omogenizare socială, de formare a poporului muncitor unic — ca formă superioară a comunității noastre socialiste, a structurii și relațiilor sale de unitate — il constituie înfăptuirea obiectivelor economico-sociale, poli- tico-ideologice și cultural-educative ale societății socialiste multilateral dezvoltate, perfecționarea întregii activități economico-sociale sub imperativul trecerii Ia o nouă calitate, al continuității procesului revoluționar.

fi acordată ocrotirii sănătății copiilor. Din prima clipă de viață, nou- născuții sint cuprinși intr-un sistem de supraveghere din partea cadrelor medicale, ale căror obligații, în acest sens, nu admit nici un 1'el de derogare. în primele luni, in mod deosebit, alături de mamă trebuie să se afle medicul, asistenia de specialitate pentru a-1 feri pe copil de primejdia îmbolnăvirii. Vizitele la domiciliu trebuie folosite mai intens și ca prilej de educație sanitară a părinților, atrăgindu-li-se atenția asupra accidentelor la care sint expuși cei mici atunci cind sint lipsiți de o supraveghere permanentă.Desigur, educația sanitară a populației revine în primul nnd cadrelor medicale, ale căror cunoștințe și autoritate profesională dau acțiunilor ce se organizează eficiență, le sporesc gradul de interes. Dar in această importantă activitate pot fi antrenate — așa cum, de altfel, o dovedește experiența — și organizațiile de masă și obștești din întreprinderi, cartiere și de la sate, sub directa îndrumare a organelor și organizațiilor de partid. Ele au datoria de a include in planurile lor și de a desfășura o susținută activitate educativă în rindul tinerilor, al femeilor, al tuturor cetățenilor, activitate care să-și propună nu numai difuzarea unor cunoștințe medicale, atit de necesare în prevenirea îmbolnăvirilor', ci și popularizarea legilor, a consecințelor nerespectării lor, în general a noțiunilor de educație civică, scrise și nescrise.Evident, asemenea acțiuni politico- educative și-au ciștigat o tradiție, în acest domeniu s-a acumulat o experiență. Se cer insă o imbunătățire substanțială a conținutului lor, o sporire a eficienței acestora, astfel încît să crească răspunderea tuturor oetățenilor față de vigoarea, sănătatea și tinerețea întregului popor, față de viitorul națiunii noastre socialiste. * •

• Filarmonica „George Enescu** 
(15 68 75. Ateneul Român) : Spectacol 
de sunet și lumină „Ateneul Român
— palat al culturii muzicale națio
nale**. Recitalul sopranei Rodica Cre- 
nicean. La pian Iosif Ion Prunner. 
Recita! de harpă Mariana Bâldea. La 
pian Constantin Sandu — 19
• Opera Română (13 18 57) ; Recital 
de canto — 18
• Teatrul Mic (14 70 81. la rotonda 
scriitorilor din Cișmigiu) : București, 
oraș al poeziei (spectacol de sunet șl 
lumină) — 21
• Teatrul „Nottara** (59 31 03. la „Ex- 
poflora“ din parcul Herăstrău) : 
Anotimpul florilor (spectacol de mu
zică și poezie) — 14; 18
• Teatrul „Țăndărică** (11 12 04, sala 
Cosmonauțllor) ; Hai, copii, la joc !
— 10,30

de nord a țării, și 26—34 grade, în sud. 
In București : Vremea va fl ușor in
stabilă, la început, cind și cerul, va 
prezenta înnorări mai accentuate și 
vor fi condiții pentru averse de ploaie 
și descărcări electrice. Apoi, vremea 
va deveni frumoasă, cu cerul variabil. 
Vîntul va sufla slab pînă la mode
rat. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 16 și 28 grade, mai ri
dicate în prima noapte, iar cele ma
xime între 29 și 32 grade, mai ridicate 
în ultima zi.

teatre

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII INDONEZIA
——........   ' '■■■■■'........................ — I.............. ..I. I ..........

Domnului SUHARTO
Președintele Republicii Indonezia

JAKARTACu prilejul aniversării Zilei naționale a Republicii Indonezia, iml este deosebit de plăcut să vă adresez calde felicitări, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală. Iar poporului indonezian prieten, pace șl prosperitate.îmi exprim convingerea că, pe baza înțelegerilor convenite cu prilejul întilnirilor și convorbirilor de la București și Jakarta, relațiile de prietenie și conlucrare dintre țările noastre vor cunoaște o dezvoltare continuă, in interesul popoarelor român și indonezian, al cauzei păcii și colaborării internaționale.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele 
Republicii Socialiste România

Se împlinesc, Ia 17 august, 43 de ani de la adoptarea de către Adunarea consultativă populară provizorie a Declarației de independență a Indoneziei, act de importanță istorică, ce a încununat lupta poporului acestei țări împotriva Îndelungatei dominații străine. „Noi, națiunea indoneziana, proclamăm independența Indoneziei..." Prin aceste cuvinte, Republica Indonezia — cel mai mare arhipelag din lume, alcătuit din 13 677 de insule, avind o suprafață de 2 027 087 kmp și o populație care numără astăzi circa 180 milioane locuitori — vestea lumii scuturarea jugului colonial, înscrierea țării pe calea dezvoltării libere, de sine stătătoare. Cinci ani mai tirzlu, la 17 august 1950, Indonezia se proclama republică unitară.Pentru Indonezia, ca și pentru celelalte țări ce și-au cucerit libertatea, calea independenței a fost presărată cu nu puține obstacole ; eliminarea grelei moșteniri a trecutului a impus uriașe eforturi. Principala direcție de acțiune a constituit-o valorificarea în interes propriu a însemnatelor bogății ale solului și subsolului, crearea unei industrii proprii și a unei a- griculturi moderne. Rezultatele a- cestor eforturi își găsesc materializare pe tot cuprinsul arhipelagului Indonezian. In prezent, se află în curs de desfășurare cel de-al IV-lea plan cincinal, avind ca obiective prioritare promovarea unui ritm înalt de creștere economică și asigurarea unei dezvoltări
Cronica zileiCu prilejul Zilei naționale a Republicii Indonezia, marți a avut loc in Capitală o manifestare culturală organizată de Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea, in cadrul căreia au fost prezentate impresii de călătorie din această țară și a fost vizionat un film documentar indonezian,Au participat membri ai conducerii I.R.R.C.S., reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, un numeros public.A fost prezent R. Heman Benny Mochtan. ambasadorul Republicii Indonezia la București.
tv

20,00 Telejurnal • tn întlmplnarea zilei 
de 23 August

20,23 Marii sărbători naționale — fapte 
exemplare de muncă !

20,43 tn pregătirea Plenarei C.C. al 
P.C.R. Un amplu șl insuflețitor

VRANCEA : IndiciAproape 44 la sută din produc- ția-marfă realizată de la inceputul anului și pinâ în prezent de către unitățile industriale din județul Vrancea a revenit produselor noi și reproiectate, procent superior prevederilor de plan. tn acest succes și-au găsit materializarea obiectivele din programele de modernizare a producției, de promovare a unor noi tehnologii de fabricație care să contribuie la o mai bună valorificare a materiilor prime
ACTUALITATEA SPORTIVĂTIR. Proba feminină de pușcă 10 m cu aer comprimat, desfășurată in ultima zi a Balcaniadei de tir de la Vrața (Bulgaria), a fost ciștigată de sportiva româncă Daniela Dumi- trașcu, cu 472,91 puncte (376 p plus 96.91 p). în proba similară masculină, Eugen Antonescu s-a situat pe locul 3, cu 683 puncte.FOfTBAL. Tn prima zi a turneului internațional de fotbal de Ia Se- tubal (Portugalia), formația Univer- sidad Ciudad de Mexico a întrecut cu scorul de 2—0 echipa Dinamo București și s-a calificat în finala competiției, pe care o va disputa in compania echipei Vitoria Setubal.ȘAH • în runda a 4-a a Turneului internațional feminin de șah de la Predeal. Bădulescu a ciștigat, cu piesele negre, la Bistriakova (U.R.S.S.), Jicman a invins-o pe poloneza Jalowee. iar partidele Stan- ciu — Stroe, Mureșan — Prohaskova și Ghindă — Baumstark s-au încheiat remiză. în clasament conduce Cristina Bădulescu — 2,5 puncte (din trei partide), urmată de Ligia Jicman și Mădălina Stroe cu cite 2.5 puncte (din patru partide). • Cu trei runde înainte de încheierea Campionatului de șah al U.R.S.S.. care are loc la Moscova. în clasament conduce Karpov cu 9.5 puncte, urmat de Kasparov și Salov — 9 puncte (1), Iusupov — 8 puncte etc. în runda a 14-a Ma- laniuk a ciștigat la Gavrikov, iar 

armonioase a întregii societăți, printr-o distribuire echitabilă a veniturilor.Ca membră, încă de la început, a mișcării de nealiniere. Indonezia se pronunță pentru înfăptuirea dezarmării, in primul rind a dezarmării nucleare, lichidarea subdezvoltării și făurirea unei noi ordini economice internaționale, pentru realizarea in lume a unui climat de pace, înțelegere și colaborare.Intre România și Indonezia s-au stabilit relații de prietenie și colaborare, care cunosc o evoluție continuu ascendentă. Dorința manifestată de ambele părți de a diversifica și dezvolta legăturile dintre cele două state a fost puternic stimulată de intîlnirile la nivel înalt, prilejuite de vizitele oficiale întreprinse de tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în 1982 și 1988, la Jakarta, și de vizita efectuată în țara noastră, tn 1985, de generalul Suharto, împreună cu doamna Tien Suharto. Convorbirile și documentele convenite cu a- ceste ocazii au deschis rodnice perspective conlucrării reciproc avantajoase.Extinderea și adîncirea relațiilor româno-indoneziene, așezarea lor pe o bază trainică, de lungă durată, corespund pe deplin intereselor reciproce, reprezentind în a- celașl timp o contribuție de seamă la lupta generală a popoarelor pentru triumful telurilor Înțelegerii, cooperării și păcii in lume.

La Casa culturii și tehnicii pentru tineret din Cluj-Napoca a avut loc vernisajul expoziției de artă monumentală cuprinzind lucrările realizate de tinerii creatori ce au luat parte — in perioada 22 iulie — 15 august — la tabăra naționali de sculptură organizată de C.C. al U.T.C., în colaborare cu Uniunea artiștilor plastici.Lucrările expuse se constituie Intr-un vibrant omagiu adus apropiatei sărbători de la 23 August. (Agerpres)
program pentru perfecționarea întregii activități (color)21,03 Partidul, Ceaușescu. România. Versuri patriotice,. revoluționare (color)21,13 Eroism si sacrificiu pentru primăvara patriei (II). Pagini de vitejie pe drumul victoriei (color)21,35 România în lumină de august — documentar (color). Producție a studioului de film TV21,50 Telejurnal22,00 închiderea programului 

superiori la înnoirea produselorși materialelor. Au fost asimilate în fabricație noi produse de mecanică fină, aparataj electric pentru instalații, modele noi de tricotaje, confecții și altele. In această activitate s-au evidențiat colectivele de muncă de la întreprinderea de scule și elemente hidraulice, întreprinderea de confecții din Focșani, Combinatul de celuloză și hirtie Adjud, întreprinderile de tricotaje din Focșani și Panciu. 
(Dan Drăgulescu).

partidele Karpov — Smîslov, Vaga- nian — Halifman, Einhorn — Iuda- sin. Iusupov — Smirin, Sokolov — Elvest s-au terminat remiză.BOX. Competiția internațională „Mănușa litoralului", ajunsă la a 16-a ediție, se va desfășura în perioada 25—31 august in sala sporturilor din Constanța. La întrecerile acestui interesant turneu pugilistic vor participa sportivi fruntași din țara noastră, precum ți de peste hotare.NATAȚIE. Iugoslavul Josef Tan- ko a stabilit un nou record mondial de inot pe distante lungi, acoperind in zona portului Kopar 112 km în 37 h 23’.TENIS • în finala Turneului internațional feminin de tenis de la Los Angeles, americana Chris Evert a invins-o cu 2—6, 6—1, 6—1 pe ar- gentiniana Gabriela Sabatini. • Turneul internațional de tenis de la Toronto. contînd pentru „Marele Premiu", a fost ciștigat de cehoslovacul Ivan Lendl, Învingător cu 7—6, 6—2 in finala disputată in compania americanului Kevin Curren.ATLETISM. în cadrul campionatelor de atletism ale Franței, disputate la Tours, Mare Jose Perec a stabilit un nou record național tn proba feminină de 400 m plat, cu timpul de 51”35/100, iar Jean Charles TYouabaJ a ciștigat cursa de 200 m în 20”64/100.
DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERI)

*

• „FAGURI" PENTRU PLAN
TE. în R. S, Cehoslovacă a fost pusă la punct o nouă tehnologie de cultivare a sfeclei de zahăr, care permite creșterea, pină la 900 de chintale, a recoltelor La hectar. în mod obișnuit, sfecla de zahăr este cultivată in această tară intr-un ciclu de doi ani : semințele se seamănă în cîmp, primăvara ; toamna, lăstarii se scot, spre a fi păstrați in depozite pe timpul iernii, iar primăvara următoare, ei se seamănă din nou in cimp.După noua tehnologie, semințele se cultivă in septembrie, in „faguri" de hirtie, sub protecția unor solarii, iar, in aprilie ră

sadurile, împreună cu fagurii, se seamănă in cimp. Recoltarea sfeclei se face în toamna aceluiași an. Capacitatea germinativă a sfeclei de zahăr astfel cultivate este de aproape sută la sută, in principal ca urmare a eliminării pierderilor de material săditor. datorate în mod obișnuit însilozării lăstarilor in depozitele de iernare.
• DEPOZIT DE ENERGIE SO

LARĂ? într-o localitate din R.F.G., cu un număr mai ridicat de ore însorite pe an. au inceput lucrările de construire a unei instalații experimentale care va furniza hidrogen cu ajutorul energiei solare. Instalația solară, cu o putere electrică de 500 de 

kilowați, va ocupa o suprafață de 50 000 de metri pătrați, dintre care 20 000 vor ff destinați celulelor solare. Principalul inconvenient al instalațiilor clasice de obținere a curentului electric, cu ajutorul celulelor solare fotovoltaice. constă in faptul că ele nu dispun de soluții eficiente de stocare a electricității produse. După opinia specialiștilor, descompunerea apei în hidrogen și oxigen cu ajutorul curentului obținut prin conversia energiei solare ar reprezenta o soluție promițătoare in acest sens.
• PRELUCRĂRI DE ÎNALTA 

PRECIZIE. Specialiști din cadrul Universității din Michigan. S.U.A., au realizat 

un nou accelerator de particule — ciclotro- nul K-800 — cu o capacitate generatoare de opt miliarde de electronvolți. Acest accelerator creează cimpuri magnetice extrem de puternice și emite un fascicul de nuclee de neon, care poate străpunge, cu o precizie de ordinul micronilor, orice fel de metal. Specialiștii apreciază că performantele sale îl recomandă pentru cercetări complexe, inclusiv pentru cele vizind elucidarea originii Universului.
• TELEFON FĂRĂ FIR. Rod al colaborării dintre mai multe firme de aparatură electronică din Franța, un nou aparat telefonic fără fir se află actualmente in stadiu experimental. Legătura dintre per

soana care face apelul șl abonatul telefonic se efectuează cu ajutorul unui dispozitiv de emisie-recepție care funcționează in banda de înaltă frecventă. Se precizează că aparatul. de dimensiunea unui pachet de țigări, ar putea fi utilizat și in rețeaua de telefoane publice.
• AUTOMOBILE NEPOLUANTE. Pe străzile capitalei nipone și-au făcut apariția primele mijloace de transport auto nepoluante. Este vorba de un camion și două autoturisme care folosesc drept carburant alcoolul metilic. Scopul experimentului este găsirea unor modalități de reducere a poluării atmosferice din această me

tropolă cu trafic extrem de dens. Folosirea alcoolului metilic reduce de circa patru ori toxicitatea gazelor de eșapament, față de mașinile care folosesc drept carburant benzina și de aproximativ cinci ori comparativ cu cele care utilizează motorina. Se preconizează ca, pînă în 1990, la Tokio să existe un parc de 3 500 de mașini care sâ funcționeze pe bază de alcool metilic. Avind in vedere că prin combustia acestui carburant se reduce considerabil poluarea atmosferei, in Japonia se acordă, în ultima vreme, o atenție deosebită cercetării științifice care vizează stabilirea de soluții de utilizare a alcoolului metilic și în centralele termoelectrice.
DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
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ORIENTĂRI OEFINITORII ALE ACTIVITĂȚII INTERNATIONALE

A ROMÂNIEI SOCIALISTE. A PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUSESCU

PRAGA: Intîlnire prietenească
cu prilejul aniversării semnării noului Tratat de prietenie, 

colaborare și asistență mutuală româno-cehoslovac

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII GABONEZE

Domnului EL HADJ OMAR BONGO

înfăptuirea noii ordini economice 

mondiale - condiție primordială 
a progresului și păcii

PRAG A 16 (Agerpres). — Cu prilejul împlinirii a 20 de ani de la semnarea noului Tratat de prietenie, colaborare și asistentă mutuală româno-cehoslovac, la Ambasada română din Praga a fost organizată o intîlnire prietenească.
Au participat Josef Kempny, membru al Prezidiului C.C. al P.C. din Cehoslovacia, președintele Consiliului Național Ceh. Jindrich Polednik, membru al Secretariatului C.C. al P.C. din Cehoslovacia, Jan Janik, vicepreședinte al Adunării Federale, miniștri, alte persoane oficiale.

între orientările programatice ale politicii extierne a României socialiste, promovată cu neabătută fermitate in intrenga perioadă inaugurată de actul , istoric de la 23 August 1944, se situează solidaritatea militantă cu aspirațiile legitime ale popoarelor de diezvoltare liberă, independentă. Este o preocupare statornică, ridicată la un nivel superior după Congresul al IX- lea al P.C.R. — cauza lichidării subdezvoltării, a împărțirii lumii în bogafi și sărăcS. dezideratul tuturor popoarelor spre afirmare de sine stătătoarei, pentru progres economic și social avînd in secretarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, un promotor dintre cei mai dinamici și consecvenți. „Una din condițiile stabilității și păcii, ale depășirii greutăților economice, a crizei economice — arăta tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU — este soluționarea intr-un mod nou a problemelor subdezvoltării .și realizarea noii ordini economice mondiale, care să asigure mai multă echitate, mai multă dreptate sncială și să tină seama de necesitatea de a se deschide calea lichidării subdezvoltării și asigurării progresului economic și social mai rapid pentru mai bine de două treimi din omenire".
Principalul obiectiv — li

chidarea subdezvoltării. In acest sens, trebuie relevate, deopotrivă, rolul de pionierat al României socialiste, personal al tovarășului Nicolae Ceaușescu, în definirea conceptului de nouă ordine e- conomică mondială, ca și continuitatea exemplară a eforturilor țării noastre pe linia traducerii in viață a acestui deziderat vital al lumii contemporane, tn ambele sfere de activitate — teoretică și practică — România, președintele ei au adus contribuții originale, deosebit de valoroase.Cu o mare forță de pătrundere și de sesizare a ceea ce este esențial în procesele deosebit de complexe din economia mondială, secretarul general al partidului a dezvăluit. în toată amploarea sa. contradicția dintre țările dezvoltate și cele in curs de dezvoltare și a elaborat teza, de o inestimabilă valoare, potrivit căreia aceasta este cea mai puternică contradicție a contemporaneității. O asemenea teză își găsește temeinica fundamentări in realitățile lumii de astăzi, care arată că, in era celei mai fertile și mai spectaculoase revoluții tehnico-științifice. chipul planetei noastre continuă să fie desfigurat de plaga sărăciei și mizeriei. Semnificativ pentru actuala situație este faptul că țările în curs de dezvoltare, in care trăiesc a- proape 70 la sută din locuitorii lumii, nu beneficiază decit de 20 la sută din produsul mondial ; ponderea lor este de 35 la sută în producția agricolă, de numai 12 la sută în cea industrială și de numai 5 la sută in activitatea de cercetare teh- nico-științifică desfășurată pe glob.România, președintele ei consideră că actuala stare de lucruri nu poate continua fără riscul unor grave consecințe economice și sociale. Este un motiv de adîncă satisfacție faptul că practica istorică confirmă permanent justețea acestor aprecieri. Consecințele subdezvoltării, ale sărăciei și foametei de pe întinse zone ale globului sint resimțite nu numai de țările rămase în urmă ; menținerea și adîncirea decalajelor, constituind un factor de îngustare a pieței mondiale, afectează evoluția economică generală, creează — așa cum o dovedesc fenomenele actuale — dezechilibre, situații de criză economică și financiară care frinează progresul statelor, inclusiv al celor avansate, generează animozități și neîncredere, focare de încordare și conflicte, cu riscuri imprevizibile pentru pacea și securitatea popoarelor. De aceea, în concepția președintelui țării noastre. principalul obiectiv al noii ordini economice mondiale este lichi

darea subdezvoltării, iar realizarea lui constituie o necesitate obiectivă a progresului și piâcii în lume.
Principii noi — la temelia 

unei lumi mai drepte și mai 
bune Secretarul general al partidului are meritul nu numai de a fi dezvăluit racilele vechiului sistem de relații, de a fi subliniat imperativul înlocuirii acestui sistem, ci și de a fi elaborat o concepție realistă, unitară, privind edificarea unei noi ordini economice, echitabile și democratice.în gîndirea tovarășului Nicolae Ceaușescu, noua ordine pe plan economic se află intr-o relație organică cu o nouă ordine pe plan politic, presupune așezarea la temelia raporturilor dintre state a noilor principii — ale independenței și suveranității naționale, ale deplinei egalități in drepturi, neamestecului în treburile interne, avantajului re-
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ciproc, excluderii cu desăvîrșire a forței din relațiile internaționale. E- voluțiile de pină acum au dovedit cu prisosință că numai prin aplicarea ansamblului acestor principii, de către toate statele și față de toate statele, se pot crea condițiile necesare în vederea lichidării subdezvoltării.Pe baza concepției revoluționare a președintelui României asupra problematicii economice mondiale, țara noastră a prezentat, la O.N.U. și în alte foruri internaționale, documente de poziție cu privire la instaurarea unei noi ordini economice internaționale, în care sint prezentate pe larg considerentele în legătură cu cauzele persistenței și chiar accentuării subdezvoltării, cu căile și direcțiile de acțiune pentru reducerea și, in cele din urmă, lichidarea decalajelor economice dintre state. cu corelația dintre factorti interni și externi ai procesului dezvoltării,în abordarea acestui din urmă aspect, secretarul general al partidului consideră că eliminarea subdezvoltării presupune, în primul rînd, sporirea eforturilor proprii ale țărilor in cauză pentru punerea m valoare a resurselor materiale și umane de care dispun, pe baza unor programe naționale de dezvoltare e- conomică și socială care, pornind de la prioritățile și posibilitățile concrete ale fiecărei țâri, să a- sigure creșterea rapidă a forței e- conomice și ridicarea nivelului de trai al popoarelor lor.
Pentru un nou mod de 

gîndire, de acțiune și solu
ționare a problemelor eco
nomice acela?i timp, luind in considerare faptul că eforturile proprii depuse de țările în curs de dezvoltare sint diminuate, iar uneori chiar anihilate de factori externi, România consideră că un rol deosebit de important în eliminarea decalajelor îl au colaborarea economi

că internațională, acordarea unui sprijin autentic, real și substanțial — material, financiar și tehnologic — de către țările avansate celor rămase în urmă.în vederea realizării unui asemenea obiectiv, președintele țării noastre apreciază că este necesar să se meargă pe o altă cale de soluționare a problemelor economice, care presupune renunțarea cu desăvîrșire la vechea practică de ieșire din criză pe seama statelor sărace, adoptarea unui mod nou, democratic, de gindire și acțiune, menit să deschidă calea depășirii actualelor dificultăți din economia mondială, să ducă la dezvoltarea economico-socială independentă a fiecărei națiuni. în a- cest sens, ceea ce se impune cu maximă urgență este oprirea procesului de degradare a situației e- conomice mondiale, îndeosebi a țărilor în curs de dezvoltare, prin realizarea — la o conferință internațională în cadrul O.N.U., la care să participe toate statele — de înțelegeri asupra elaborării și transpunerii in viață a unui plan de acțiune.România consideră că un loc important intr-un astfel de program trebuie să il ocupe măsurile vizînd soluționarea globală, politico-econo- mică, a problemei datoriei externe a țărilor in curs de dezvoltare, care este nu numai o expresie a actualului sistem inechitabil de relații dintre state, ci și unul din principalele obstacole în calea înfăptuirii noii ordini economice mondiale. De altfel, în ultimii ani țara noastră a făcut o serie de propuneri concrete, care au in vedere atît stingerea vechilor datorii, cit și asigurarea acordării în continuare de noi credite țărilor subdezvoltate, în condiții a- vantajoase. cu dobînzi rezonabile. România se pronunță, totodată, pentru înlocuirea actualului sistem fi- nanciar-monetar inechitabil cu un sistem nou, bazat pe principii de egalitate și echitate, care să stimuleze și să sprijine în mod real eforturile de progres ale tuturor statelor, și în primul rînd ale țărilor rămase in urmă.De asemenea. țara noastră, președintele Nicolae Ceaușescu consideră ca imperative esențiale ale noii ordini economice combaterea protecționismului și realizarea unui comerț liber, renunțarea la practica embargourilor, blocadelor economice și condiționărilor politice, stabilirea unui raport just, echitabil intre prețul materiilor prime și cel al produselor industriale ; asigurarea accesului larg, neîngrădit al tuturor statelor la cuceririle științei și tehnicii moderne ; prevenirea consecințelor nocive ale exodului de cadre calificate din țările in curs de dezvoltare către cele industrializate.Țâra noastră a arătat în repetate rînduri că realizarea unor pași con- creți în direcția eliminării decalajelor și asigurării unei dezvoltări stabile și echitabile a economiei mondiale presupune alocarea unor mari resurse materiale și bănești, ceea ce nu se poate concepe decit prin intensificarea eforturilor pentru trecerea la dezarmare, la reducerea u- riașclor cheltuieli militare — care au devenit o grea povară pentru toate statele — și canalizarea fondurilor astfel eliberate în direcția progresului economico-social.
i Desigur, nu pot fi ignorate dificultățile obiective existente in calea edificării noii ordini economice mondiale și nici obstacolele pe care le ridică forțele conservatoare, interesate în menținerea vechilor stări de lucruri. Este însă convingerea fermă a României, a președintelui Nicolae Ceaușescu, și anume că, prin conjugarea eforturilor statelor in curs de dezvoltare, prin lupta u- nită a tuturor forțelor Înaintate ale contemporaneității, omenirea va realiza o nouă ordine economică mondială, o lume mai dreaptă și mai bună, în care toate națiunile să se bucure de binefacerile progresului și păcii.

Gh. CERCELESCU

Intensă activitate in vederea 
instaurării păcii in regiunea Golfului

• Reluarea lucrărilor celei de-a 42-a sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U. • Ședința guvernului iranian • Convorbiri 

la BagdadNAȚIUNILE UNITE 16 (Agerpres). — La Sediul din New York al Națiunilor Unite au fost reluate lucrările celei de-a 42-a sesiuni, a Adunării Generale a O.N.U., consacrate problemelor legate de finanțarea activității Grupului de observatori militari ai Națiunilor Unite pentru Iran și Irak — relatează • agențiile de presă.Reluarea lucrărilor Adunării Generale a fost solicitată de secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, în vederea facilitării controlului asupra modului de incetare a focului în conflictul iraniano— irakian, care, potrivit consimțămîn- tului celor două părți, ar urma să intre in vigoare la 20 august, în conformitate cu prevederile rezoluției 598 a Consiliului de Securitate.TEHERAN 16 (Agerpres). — La Teheran a avut loc o ședință a guvernului iranian în cadrul căreia a fost reafirmată adeziunea la politica de instaurare a păcii în cadrul oferit de rezoluția Națiunilor Unite. S-a convenit, totodată, ca programele de reconstrucție economică să fie elaborate ,și prezentate cabinetului in cel mai scurt timp posibil — trans

mite agenția IRNA. A fost prezentat, totodată, un raport cu privire la formarea de comitete locale pentru supravegherea aplicării Rezoluției 598 a Consiliului de Securitate al O.N.U., adaugă IRNA.BAGDAD 16 (Agerpres). - La Bagdad au avut loc convorbiri intre președintele Irakului, Saddam Hussein, și regele Hussein al Iordaniei, aflat in vizită in capitala irakiană — informează agențiile MENA și PETRA. Cei doi șefi de stat au examinat situația din Golf după acceptarea de către Iran și Irak a acordului de încetare a focului, evoluțiile din lumea arabă, principalele probleme legate de mișcarea palestiniană, precum și căile de dezvoltare a relațiilor irakiano-ior- daniene.ALGER 16 (Agerpres). — Președintele Algeriei, Chadli Bendjedid, l-a primit pe vicepremierul iranian, A. Moayerî, care i-a remis un mesaj din partea președintelui Iranului, Aii Khamenei, informează agenția FANA. în acest cadru. Chadli Bendjedid a exprimat sprijinul ferm al țării sale față de instaurarea păcii in regiunea Golfului.
ORIENTUL MIJLOCIU
• O.E.P. cere adoptarea de măsuri care să ducă la oprirea 
represiunilor Israelului în teritoriile arabe ocupate • Demers 

al Libanului la Consiliul de SecuritateNAȚIUNILE UNITE 16 (Agerpres). — Reprezentantul Libanului la Națiunile Unite a prezentat ■ Consiliului de Securitate o scrisoare în care se atrage din nou atenția asupra încălcărilor repetate ale spațiului aerian al țării de către aviația israe- liană. transmit agențiile de presă. în document se precizează că aceste acțiuni agresive s-au soldat în mele zile cu moartea a două soane și cu pagube materiale.Consiliul de Securitate este mat să acționeze pentru a determina Israelul să respecte Carta O.N.U. și să-și retragă pe deplin și necondiționat trupele de pe teritoriul libanez.

NAȚIUNILE UNITE 16 (Agerpres). — Secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, s-a intilnit la Națiunile Unite cu observatorul permanent al O.E.P. la O.N.U.. Zuhdi Al-Terzi. în acest cadru — informează agenția K.U.N.A.. — Al-Terzi a cerut inițierea de măsuri menite să ducă la oprirea represiunilor Israelului în teritoriile arabe ocupate.După întrevedere, observatorul permanent al O.E.P. a declarat presei că a examinat, de asemenea, cu secretarul general al O.N.U., probleme privind recenta decizie iordaniană de a înceta legăturile administrative și juridice cu Cisiordania.Populația palestiniană a continuat marți acțiunile de protest împotriva măsurilor represive ale forțelor de ocupație, sfidind interdicțiile de circulație instituite. de autoritățile militare israeliene în zona Gaza, care rămine în continuare zonă militară, închisă. Forțele israeliene au utilizat arme de foc și grenade cu gaze lacrimogene împotriva palestinienilor din tabăra de refugiați Jabalia. Soldații israelieni au recurs în zona Gaza la brutalități, rănind 75 palestinieni, din care 35 au fost spitalizați. Manifestații de protest au avut loc și in Cisiordania.BAGDAD 16 (Agerpres). — De la declanșarea revoltei populației palestiniene din teritoriile ocupate, 422 palestinieni, au fost uciși in urma represiunilor forțelor israeliene, a declarat Bassam Abu Sharif, consilier politic al președintelui Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, Yasser Arafat, la El au au sau gaze toxice, iar 30 000 au arestați de autoritățile de ocupație,
o conferință de presă la Bagdad, a spus că 25 000 de palestinieni fost răniți cu focuri de armă sau fost afectați de gaze lacrimogene fostTRIPOLI 16 (Agerpres). — Conducătorul Marii Revoluții de la tembrie a Marii . Jamahirii Libiene Populare Socialiste, Iul Moammer Al-Kadhal’i, a luni o întrevedere cu Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, Yasser Arafat, aflat la Tripoli. în timpul intilnirii au fost discutate probleme de interes reciproc.

1 Sep- Arabe colone- avut președintele

ulti- per-che-
CAIRO 16 (Agerpres). — Președintele Egiptului. Hosni Mubarak, a primit marți delegația Organizației pentru Eliberarea Palestinei, condusă de Mahmoud Abbas; membru al Comitetului Executiv al O.E.P., aflată la Cairo.Au fost discutate probleme legate de situația actuală din teritoriile ocupate. unde se intensifică revolta populației palestiniene, în pofida măsurilor represive ale forțelor de ocupație. De asemenea, delegația palestiniană a expus rezultatele recentelor întrevederi avute la Amman referitoare la decizia Iordaniei de a pune capăt legăturilor administrative și juridice cu Cisiordania.
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COMITETUL SPECIAL AL O.N.U. PENTRU DECOLONIZARE a cerut Consiliului de Securitate să examineze de urgență activitățile și măsurile militare luate de puterile' coloniale în teritoriile pe care le au în administrare. Aceste activități ar putea împiedica aplicarea declarației prin care se garantează independența țărilor și popoarelor coloniale, se arată în- tr-un document adoptat de comitet. Totodată, acest organism a adoptat, prin consens, o rezoluție prin care cere țărilor membre aleO. N.U. să respecte embargoul privind livrările de arme către R.S.A. -și să' acorde asistență OrganizațieiPoporului din Africa de Sud-Vest (Ș.W.A.P.O.), singurul reprezentant legitim al poporului namibian, care luptă pentru independență.INTERVIU. Secretarul general alP. C. din Spania. Julio Anguita, a declarat, intr-un interviu, că pen-. tru soluționarea ratei înalte a șomajului, mai ales în rindul tineretului din țară, sint necesare o nouă politică, o planificare democratică, diversit'jcarea legăturilor economice externe. Această politică — a afirmat Anguita — poate fi înfăptuită numai de către forțele de stingă, in alianță cu celelalte forțe democratice și patriotice. Totodată, vorbitorul a arătat că Spania ar putea

juca un rol mai i activ și mai constructiv pe plan ^internațional.FESTIVITĂȚILE DIN CAPITALA INDIEI. într.-un discurs rostit in cadrul manifestărilor prilejuite de cea de-a 41-a aniversare a Zilei independenței, primul-ministru al Indiei. Rajiv Gandhi, a menționat realizările obținute în eforturile de dezvoltare economică. Premierul indian a arătat, totodată, că, dintre problemele cu care se confruntă in prezent țara sa„ cele mai presante sint sărăcia și șomajul. Rajiv Gandhi a reafirmat poziția fermă a Indiei in favoarea dezarmării nucleare complete.RELAȚIILE DINTRE ETIOPIA ȘI SUDAN., Comunicatul difuzat la Addis Abeba la încheierea lucrărilor Comisiei tehnice mixte etiopia- no-sudaneze subliniază că relațiile dintre Etiopia și Sudan s-au ameliorat considerabil in ultima perioadă. A fost manifestată dorința celor două părți de a acționa și in viitor pentru a găsi noi căi și mijloace menite să ducă la înlăturarea divergențelor dintre cele două țări — se spune in document.CONSULTĂRI. Ministrul costa- rican al relațiilor externe, Rodrigo Madrigal, a confirmat că, luna a- ceasta, la San Jose vor avea loc consultări intre o delegație a forțelor insurecționale guatemaleze și

reprezentanți ai Comisiei de reconciliere națională din Guatemala. Este vorba despre un nou efort în favoarea păcii in regiune, Întreprins in baza recomandărilor formulate în acordul semnat la 7 august 1987 de șefii de stat centro- amerlcani. Părțile vor căuta realizarea unei înțelegeri care să pună capăt stării conflictuale din Guatemala.MĂSURI DE COMBATERE A TERORISMULUI. Primul-ministru al Marii Britanii, Margaret Thatcher, a anunțat că guvernul său va prezenta în parlament un proiect de lege cuprinzînd măsuri mai ferme de combatere a terorismului, similare cu cele existente în ce privește lupta împotriva traficului de droguri.LA BURSA DIN NEW YORK s-a Înregistrat luni o scădere accentuată a indicelui Dow Jones, ajuns la cel mai redus, nivel din ultimele 80 de zile. Fenomenul este atribuit temerilor manifestate de cercurile de afaceri din Statele Unite privind reapariția presiunilor inflaționiste asupra economiei a- mericane și majorarea dobînzilor percepute la împrumuturile bancare. O serioasă cădere a cursurilor acțiunilor 's-a înregistrat de asemenea la bursa din Londra.
INUNDAȚII. Guvernul Sudanu

lui a instituit starea de urgență la 
nivel național, ca urmare a inun
dațiilor catastrofale ce afectează 
Cea mai mare parte a țării, îndeo
sebi regiunile de pe ambele maluri 
ale Nilului. Situația din capitală este 
deosebit de gravă, semnalindu-se 
moartea a 58 de persoane și dis
trugerea a peste 144 000 de locuin-

țe. Ca urmare a creșterii neconte
nite a nivelului apelor Nilului au 
fost luate măsuri pentru supra- 
inălțarea digurilor, sporirea capa
cităților lacurilor de acumulare, 
precum și pentru consolidarea ba
rajelor.EVOLUȚIA COMPLEXULUI SPAȚIAL SOVIETIC. A început cea de-a 35-a săptămină de activitate Ia bordul complexului spațial a cosmonauților sovietici Vladimir Titov și Musa Manarov. In conformitate cu programul experimentelor, cosmonauții au efectuat o serie de cercetări științifice folosind aparatura din cadrul modulului „Quant", ca și cercetări geofizice al căror scop a fost studierea atmosferei terestre și obținerea de date privind stratul de aerosoli la altitudinea de circa 100 de kilometri.

VALUL DE CĂLDURĂ ce afec
tează in prezent întinse regiuni din 
Statele Unite este fără precedent, 
apreciază serviciile meteorologice 
americane. Luni, in 21 orașe din 
12 state americane mercurul ter
mometrelor a urcat la 39 grade 
Celsius.' Se semnalează moartea a 
50 de persoane din 'cauza tempe
raturilor ridicate, precum și nu
meroase cazuri, de spitalizare de 
urgență. De asemenea, căldura ex
cesivă a favorizat producerea unor 
incendii devastatoare in mai multe 
zone împădurite.UN GRAV ACCIDENT DE CIRCULAȚIE, soldat cu moartea a 13 copii, s-a Înregistrat in apropiere de localitatea norvegiană Eidfjord. Un autocar in care se aflau 34 de școlari s-a lovit de o stincă. S-au înregistrat, de asemenea, răniți.

Președintele Republicii Gaboneze LIBREVILLESărbătorirea Zilei naționale a Republicii Gaboneze îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate poporului gabonez prieten.Folosesc această ocazie pentru a-mi exprima convingerea că relațiile prietenești statornicite între țările noastre vor cunoaște o dezvoltare tot mai puternică în viitor. în interesul popoarelor român și gabonez, al cauzei păcii, înțelegerii și colaborării internaționale.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele 
Republicii Socialiste România

Gabonul, stat situat în.zona Africii de vest, sărbătorește astăzi împlinirea a 28 de ani de la memorabilul âct al proclamării independenței, care a pus capăt dominației coloniale și a deschis calea făuririi unei vieți libere.O intensă activitate constructivă s-a desfășurat mai ales in ultimii ani, cind au fost date în exploatare o serie de obiective economice, și, în primul rînd. marea arteră de comunicații — Transgabonezul. Așa cum se știe, construirea acestei linii ferate ce leagă portul Owendo, de pe coasta Atlanticului, cu orașul Franceville, din interior, a început în anul 1973. Pină trf prezent au fost realizate primele două tronsoane in lungime de 640 km. întregul traseu ur- mînd să aibă aproape 1 000 km. Deși proiectul necesită un volum imens de investiții (750 milioane de dolari), efortul depus, pentru realizarea sa va fi pe deplin răsplătit, deoarece Transgabonezul va juca un rol de cea mai mare importanță în dezvoltarea economiei naționale. Din cei 268 000 kmp, cît însumează suprafața Gabonului, peste 80 la sută o reprezintă pădurile ecuatoriale, alcătuite din arbori cu esențe prețioase. Subsolul este bogat în zăcăminte de uraniu. mangan. fier, petrol. Valorificarea acestor bogății. începută după proclamarea independenței, era în bună parte îngreunată din

cauza lipsei de mijloace de comunicație. Unele zone erau, practic, izolate de porturile de pe coasta Atlanticului. Transgabonezul nu numai că va înlătura aceste piedici, dar va trezi la o viață nouă și alte regiuni ale țării. Un loc important in proiectele de dezvoltare economică elaborate de autoritățile de la Libreville îl ocupă, de asemenea, sporirea producției de petrol. Gabonul are o producție anuală de 8—9 milioane tone ; exportul de țiței reprezintă principala sursă de devize a țării.Animat de sentimente de prietenie și. solidaritate față de popoarele africane, față de toate popoarele care au pășit pe calea dezvoltării de sine stătătoare, poporul român urmărește cu interes realizările obținute de poporul gabonez în eforturile de făurire a unei vieți noi. între Republica Socialistă România și Republica Gaboneză s-au statornicit relații de prietenie și colaborare, care cunosc o continuă dezvoltare. O ' contribuție hotărîtoare în acest sens au adus întîlnirile dintre președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Omar Bongo, acordurile și înțelegerile realizate cu aceste prilejuri deschizind perspective rodnice conlucrării româno-gaboneze pe diverse planuri, in interesul reciproc, al cauzei păcii și ințelegerii internaționale.
Noi acțiuni în favoarea dezarmăriiii ARARE 16. (Agerpres). — în- tr-un interviu acordat ziarului „Herald" din Harare, primul-ministru al Indiei, Rajiv Gandhi, a subliniat că țara sa este unul (jin cei mai puternici protagoniști ai dezarmării nucleare.

ticipanților la demonstrație în care se relevă că planurile în acest sens aduc prejudicii echilibrului ecologic și reprezintă o încălcare, a aspirațiilor legitime ale populației locale, care dorește pacea.MADRID 16 (Agerpres). — ..Oferiți păcii o șansă !“, „Nu războiului !“. „Nu vrem bombei", sub aceste lozinci, în localitatea spaniolă An- churas din provincia Ciudad Real a avut loc o demonstrație a militan- ților pentru pace, la care au luat parte peste 3 000 de persoane. Par- ticipanții și-au exprimat protestul împotriva planurilor de a se amplasa în zonă un poligon militar.Primarul orașului, Santiago Martin, a dat citire unei declarații a par

STOCKHOLM 16 (Agerpres). — „Forumul nordic pentru securitate" este denumirea unei noi organizații înființate la Stockholm și care își propune drept obiectiv central activizarea eforturilor pentru crearea unei zone libere de arme nucleare în nordul Europei. în acest scop, se prevede organizarea unei serii de dezbateri, lansarea de inițiative proprii chemate să ducă la limitarea cursei Înarmărilor și la aplicarea unor măsuri de sporire a încrederii.
Convenția națională a Partidului 

RepublicanWASHINGTON 16 (Agerpres). — La New Orleans, statul Louisiana, se desfășoară lucrările Convenției naționale a Partidului Republican. din S.U.A.. care urmează să desemneze candidatul partidului pentru alegerile prezidențiale din luna noiembrie.Observatorii politici sint unanimi în aprecierea că actualul, vicepreședinte al S.U.A., George Bush, va

din S.U.A.obține Învestitura delegaților. avînd în vedere că in cadrul „preliminariilor" în favoarea sa s-au pronunțat 1 682 delegați, din cei 2 277 prezenți la actuala convenție. Cu același prilej. va fi adoptată platforma electorală a partidului. în cuvintul său, președintele S.U.A., Ronald Reagan, a sprijinit candidatura lui Bush.
(P/Ă ĂCTl/ĂLITĂTEĂ POL7TZCĂ)

AFRICA AUSTRALĂ Continuă eforturile pentru soluționarea
pe cale pașnică a conflictului din zonăîn Angola a devenit efectivă încetarea focului ; trupele sud-africane, care de zece luni desfășoară operațiuni de anvergură la nord de fluviul Cunene. și-au început retragerea de pe teritoriul angolez ; Organizația Poporului din Africa de Sud- Vest (Ș.W.A.P.O.) a făcut cunoscut că de la 1 septembrie va pune capăt acțiunilor militare împotriva forțelor R.S.A. din Namibia dacă Pretoria respectă încetarea focului... Știri de ultimă oră. care vin să confirme că Africa australă, una dintre zonele fierbinți ale globului, s-a înscris pe făgașul unor evoluții a căror continuitate ar putea să ducă la încetarea vărsărilor de singe, la asigurarea condițiilor pentru o dezvoltare liberă, de sine stătătoare a popoarelor din această parte a continentului african. Toate aceste evoluții sint rezultatul unor intense eforturi politico-diplomatice. începute in urmă cu trei luni între reprezentanții Angolei, Cubei, R.S.A. și S.U.A. in scopul soluționării pe cale politică a situației din zonă. Recent. în cadrul celei de-a patra reuniuni cvadripartite de la Geneva, părțile au adoptat sub formă de tratat cele 14 principii care vor sta la baza reglementării conflictului, precum și o Declarație comună, al cărei conținut marchează un important pas înainte pe calea adoptării de măsuri concrete pentru atingerea obiectivului propus. Mai exact, documentul respectiv stabilește succesiunea măsurilor ce urmează a fi luate în vederea asigurării accesului la independență al Namibiei și încetarea războiului nedeclarat purtat de R.S.A. împotriva Angolei. Astfel, in ce privește prima problemă, in declarație se spune : 

,.Delegațiite Angolei, Cubei și Afri
cii de Sud au convenit să se facă o 
serie de pași necesari pentru a pre
găti drumul independenței Namibiei, 
conform Rezoluției 435 a Consiliului 
de Securitate și a se ajunge la pace 
în Africa de Sud-Vest. Părțile au 
convenit să se recomande secretaru
lui general al Națiunilor Unite data 
de 1 noiembrie 1988 pentru începe
rea aplicării Rezoluției 435“.Referindu-se la acest capitol al negocierilor cvadripartite, majoritatea observatorilor politici țin să sublinieze că acordul de principiu privind independența Namibiei reprezintă unul dintre cele mai semnificative rezultate ale convorbirilor. Este pentru prima oară de la adoptarea Rezoluției 435 din 1978, cunoscută sub nu-

mele de „Planul O.N.U.", cînd guvernul R.S.A. nu numai că este nevoit să recunoască dreptul la independență al Namibiei, ci și să fie de acord cu stabilirea unui termen precis pentru materializarea acestui plan. Pină in prezent. R.S.A. a făcut tot ce i-a stat in putință pentru a zădărnici împlinirea aspirațiilor de libertate ale poporului namibian. Ea a torpilat toate negocierile cu privire la viitorul Namibiei, a sporit efectivele trupelor sud-africane pe teritoriul namibian și a manevrat pentru o așa-zisă „soluție internă", instalînd la Windhoek un guvern marionetă. Aceste acțiuni au sporit și mai mult nemulțumirea poporului namibian, care și-a intensificat lupta armată sub conducerea Ș.W.A.P.O. pentru obținerea independenței.Cea de-a doua problemă-che'ie a negocierilor de la Geneva a constituit-o încetarea războiului împotriva R.P. Angola. Așa cum se știe, din 1975, cind și-a obținut independența, Angola este victima unor permanente acte de agresiune. Sprijinind cu arme și fonduri gruparea antiguvernamentală „UNITA", organizînd ea însăși continue incursiuni armate, R.S.A. a provocat mari pagube ma- ■ teriale și numeroase victime omenești Angolei. Pierderile cauzate economiei angoleze se ridică la peste 12 miliarde de dolari. Aproape 60 000 de persoane și-au pierdut viața și peste 650 000 au fost nevoite să-și părăsească locurile de baștină. Potrivit Declarației comune adoptate la Geneva, părțile au aprobat un ansamblu de măsuri practice îndreptate spre consolidarea încrederii, reducerea riscului confruntării militare și crearea in regiune a condițiilor pentru încheierea cu succes a tratativelor. „O dată cu aprobarea acestor 
măsuri — precizează declarația —• 
încetarea ostilităților devine efec
tivă1^ Trupele sud-africane, care în urma agresiunii declanșate în toamna anului 1987 se aflau în preajma orașului Cuito Cuanavale, au, început retragerea la 10 august,' ur- mind, potrivit declarațiilor ministrului de externe al R.S.A., Poelof Botha, să încheie operațiunea înainte de 1 septembrie. Adoptată sub presiunea opiniei această măsură absolut necesar păcii.în ce privește prezența trupelor cubaneze, care se află în Angola din 1975, Declarația comună subliniază :

publice mondiale, reprezintă un act pentru restabilirea

..Angola și Cuba au reafirmat hotă- 
rirea de a subscrie un acord bilate
ral, în care va figura un calendar 
acceptabil pentru toate părțile in ve
derea retragerii, pe etape, a trupelor 
cubaneze din Angola. Părțile s-au 
angajat să ajungă la un acord asupra 
acestui calendar cel tirziii pină la 1 
septembrie 1988“.Deși negocierile sint încă în curs de desfășurare, etapa a cincea a în- tilnirilor cvadripartite urmind să aibă loc la sfirșitul acestei luni, rezultatele reuniunii de la Geneva au fost primite cu satisfacție de opinia publică internațională. Secretarul general al Organizației Unității Africane, Ide Oumarou. a salutat, intr-un comunicat dat publicității la Addis Abeba, acordul cvadripartit, califi- cînd înțelegerile convenite drept „un 
pas in direcția bună". O atitudine similară a adoptat reuniunea la nivel înalt de la Luanda a țărilor din „prima linie", care a dat, în același timp, o apreciere deosebită eforturilor R.P. Angola pentru soluționarea conflictului pe calea tratativelor. Acordurile de la Geneva sint larg comentate și în presa internațională. „Nici
odată de la votarea Rezoluției 435 de 
către O.N.U. — relevă agenția de știri austriacă A.P.A. — Namibia nu 
a. părut atît de aproape de indepen
dență. Cu toate acestea, continuă să 
existe numeroase probleme care ar 
putea să compromită acest proces". Agenția FRANCE PRESSE releva, la rîndul ei, importanța înțelegerilor convenite pentru instaurarea păcii îa Africa de Sud-Vest, subliniind, totodată, complexitatea problematicii legate de războiul din Angola și locul deosebit pe care il ocupă Namibia în proiectele occidentale. „Practic — arată A.F.P. — toate metalele nefe
roase sint prezente in Namibia. Ele 
reprezintă o serioasă sursă de apro
vizionare pentru industria de apăra
re a N.A.T.O. Printre resursele mi
nerale solicitate, la loc de frunte se 
află uraniul, care situează Namibia 
pe locul patru în rindul producători
lor mondiali".Iată motivele pentru care, re- levînd însemnătatea măsurilor a- doptate, ca și angajamentele asumate de părțile in cauză,, observatorii politici apreciază că zilele și săptămânile următoare vor fi decisive pentru viitorul acestei agitate regiuni a continentului african.

Nicolae N. LUPU
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