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In lina sarcinilor si orientă* siiHiiate da israrâsai Nicoiae Ceausescu
PUTERNICĂ ANGAJARE PENTRU ÎNFĂPTUIREA PROGRAMELOR 

DE DEZVOLTARE A AGRICULTURII NOASTRE SOCIALISTE
Putem să privim cu mîndrie la ceea ce am realizat în anii construc

ției socialiste, în cei 40 de ani de cînd am trecut pe calea agriculturii so
cialiste. Toate acestea trebuie să constituie un îndemn la perfecționarea 
muncii în toate domeniile de activitate. Să acționăm, fiecare, la locul său 
de muncă, cu hotărîrea fermă de a înfăptui neabătut în toate domeniile 
cerințele noii revoluții agrare, de a aplica larg cuceririle științei și tehnicii, 
de a acționa în orice împrejurare în spirit revoluționar, pentru a asigura 
creșterea continuă a producției în toate sectoarele și ridicarea nivelului 
general de viață al țărănimii, al întregii națiuni.

NICOLAE CEAUȘESCUAceste cuvinte, rostite de tovarășul Nicoiae Ceaușescu în fata participanților la Plenara lărgită a Consiliului National al Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi Apelor, definesc in esență atmosfera de vibrantă emulație creatoare cu care întreaga țărănime, alături de intregul popor, strins unit în jurul partidului, al secretarului său general, acționează pentru înfăptuirea neabătută a programelor de dezvoltare a agriculturii, cu hotărîrea fermă de a intîm- pina marea sărbătoare națională de la 23 August și Congresul al XIV-lea al partidului cu cele mai mari realizări din întreaga istorie a agriculturii noastre. Ele exprimă, totodată, Încrederea partidului, a întregii societăți in capacitatea de muncă, in abnegația cu care oamenii muncii de la sate s-au angajat, și cu acest prilej, să acționeze cu toată puterea minții și a brațelor pentru punerea deplină in valoare a marilor resurse de care dispune agricultura noastră socialistă.In deplin consens cu cele mai Înălțătoare ginduri și- aspirații ale întregii națiuni, participant!! Ia plenara au dat o insuflețitoare expresie deplinei satisfacții a tuturor oamenilor muncii din agricultură față de Hotărirea Plenarei Comitetului Central privind propunerea de realegere a tovarășului Nicoiae Ceaușescu — strălucit militant comunist și patriot înflăcărat, erou între eroii neamului, genial făuritor al noului destin al țării și al celei mai luminoase epoci din istoria patriei — Ia cel de-al

XIV-lea Congres a! P.C.R. în funcția supremă de secretar general ai partidului, subliniind că această opțiune reprezintă garanția cea mai fermă a mersului neabătut al patriei pe drumul luminos al comunismului.Cu înaltă stimă și profund respect, participanții la dezbaterile acestui larg și reprezentativ forum democratic au dat glas celor mai alese sentimente de stimă și prețuire față de tovarășa Elena Ceaușescu, militant de frunte ai partidului și statului, strălucit exemplu de spirit creator și dăruire revoluționară, care s-a impus in conștiința națiunii noastre socialiste prin contribuția deosebită adusă la elaborarea și înfăptuirea politicii partidului și statului, la înflorirea științei, invăță- mintului și culturii.Desfășurată in aceste memorabile momente de intensă trăire patriotică, generate de larga dezbatere a documentelor programatice pentru Congresul al XIV-lea al partidului, acum, cînd se împlinesc 45 de ani de la victoria revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și aptiîmperialistă \ și 40 de ani de la Începerea procesului de socializare a agriculturii, Plenara. Consiliului Național al Agriculturii s-a constituit intr-un prilej de evidențiere a marilor realizări pe care le-a cunoscut această ramură de bază a economiei naționale, subliniindu-se cu tărie faptul că drumul pe care s-a mers ,cu fermitate in acești ani, al dezvoltării și consolidării proprietății socialiste in agricultură, s-a dovedit a fi singurul capabil să creeze condițiile valorificării supe

rioare a puternicei baze tehnice, materiale și științifice asigurate agriculturii in scopul obținerii de producții mari și stabile. Expresia cea mai elocventă a justeței politicii consecvent promovate de partidul și statul nostru, de secretarul general al partidului, este impresionantul bilanț al realizărilor acestei ramuri, bilanț care, dincolo de dimensiunea salturilor pe care le-au cunoscut producțiile agricole în toate sectoarele, de recoltele cu totul neobișnuite care se obțin in acest an, pune în evidentă gradul ridicat de tehnicitate a agriculturii noastre, aplicarea largă în marea producție a celor mai noi cuceriri ale științei agricole, a tehnologiilor moderne, intensive de cultivare a pămintului, a soiurilor și hibrizilor de mare productivitate, toate acestea avind un rol decisiv în realizarea nivelurilor ridicate de producții pe care le-au. atins in acest an un număr impresionant de unități. Cu îndreptățit temei se poate afirma astăzi că această generalizare la scara întregii țări a celei mai înaintate experiențe din agricultură, experiență care, alături de baza teh- nico-materială de care dispune această, ramură, dă posibilitatea practicării unei agriculturi intensive de mare randament și eficiență, reprezintă garanția cea mai sigură a progresului ferm al agriculturii ■noastre, prefigurat cu atita strălucire de proiectul Programului-Direc- tivă și Tezele pentru Congresul al XIV-lea al partidului.„Avem tot ceea ce ne trebuie ca, încă din acest an, să obținem la ce

realele de vară și toamnă o producție de peste 40 milioane tone, să realizăm astfel încă din 1989 obiectivele prevăzute în Programul-Direc- tivă pentru cincinalul următor și pentru anul 2000“. Iată, sintetizate intr-un îndemn spre o muncă mai susținută, cerințele pe care conducerea partidului, secretarul general le pun acum in față oamenilor muncii din agricultură. Conștienți de marea răspundere pe care o poartă pentru dezvoltarea și mai puternică a acestei ramuri, de posibilitățile reale de a spori și mai mult nivelul producțiilor, înțelegind semnificația majoră a cerințelor subliniate de tovarășul Nicoiae Ceaușescu, lucrătorii ogoarelor, toți cei care trăiesc și muncesc la sate sînt hotăriți să facă din anul 1989 anul cu cele mai bogate recolte și să pună, totodată, baze trainice producțiilor și mai mari prevăzute pentru ultimul an al acestui cincinal și pentru anii viitorului cincinal. Este un angajament care exprimă, în fapt, posibilitățile reale ale agriculturii noastre de a realiza producții mari, posibilități probate in mod strălucit de randamentele deosebit de înalte înregistrate in această vară la culturile de griu, orz, orzoaica, fasole, in, rapiță, recolte ce se Situează de pe acum la nivelul obiectivelor noii revoluții agrare.Dar, așa cum cu îndreptățit temei sublinia secretarul general al partidului, aceste randamente înalte trebuie socotite doar ca puncte de por-(Continuare în pag. a II-a)
în întâmpinarea marii sărbători naționale

PLANUL

IN ÎNTREAGA economie 
REALIZAT INTEGRAL

- pină la 23 August pe opt luni,

pină la Congresul al XIV-lea pe intregul an!
Intervalul de timp rămas pină la marea sărbătoare a poporului nostru de la 23 August reprezintă o perioadă de maximă dăruire, de responsabilă și fructuoasă angajare a eroicei noastre clase muncitoare pe marele front al muncii, pentru înflorirea multilaterală a patriei, pentru întărirea puterii sale economice și a prestigiului României socialiste. Practic, marea intrecere socialistă ce se desfășoară in întreaga economie pentru a da viață insuflețitoarei chemări-

angajament de a realiza planul pe 8 luni pină Ia 23 August și planul pe intregul an în cinstea Congresului al XIV-lea al partidului a atins în aceste zile cote dintre cele mai înalte. Dovadă, faptul că tot mai multe întreprinderi, organizații județene, municipale, orășenești și comunale de partid raportează îndeplinirea înainte de termen a sarcinilor de plan, alte remarcabile succese obținute in producția de bunuri materiale.
Se modernizează șantierul, 

se modernizează și producțiaLa început a fost modestul atelier de bărci. Au venit apoi navele pescărești. Șantierul își avea sediul in cite va barăci modeste. Cu propriile forțe, oamenii au construit, o dată cu primele nave de 2 000 tdw, capacitățile de producție necesare diversificării fabricației, asimilării unor tipuri noi de vase fluviale, cu capacități sporite și echipate cu instalații dintre cele mai moderne. Practic, istoria șantierului, drumul devenirii sale de astăzi sînt aceleași cu ale multor uzine, cu ale platformelor Industriale și ale marilor combinate ridicate in perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea al partidului pe intreg intinsul patriei.Conștienți de potențialul propriilor forțe, de faptul că pot îndrăzni mai mult, in 1967 constructorii de la Șantierul Naval Oltenița au trecut la fabricarea navelor de 5 000 tdw. în ianuarie 1968 crima motonavă de acest fel era lansată, acest moment deschizind noi drumuri performanței, tehnicii de virf. în șantier au început să se construiască noi tipuri de motonave, cargouri,

drăgi și spărgătoare de gheață, im- pingătoare. Anul trecut, la împlinirea a 20 de ani de la lansarea primei nave de 5 000 tdw, a fost lansată nava cu numărul 100 de acest fel. Un calcul simplu ne arată că anual s-au realizat in medie 5 asemenea motonave, o adevărată flotă, care totalizează o capacitate de peste o jumătate de milion tdw, la o singură cursă.în prezent, constructorii de nave din Oltenița lucrează la nava de 5 000 tdw cu numărul de fabricație 106. „Ne-am organizat in așa fel activitatea, ne spune inginerul George Bozeanu. directorul șantierului. incit să finalizăm și această navă, destinată exportului, la sfirșitul lunii septembrie. Puternic mobilizați de chemarea-angajament, primită cu entuziasm și însușită de toate colectivele de oameni ai muncii de pe Întreg cuprinsul patriei, de a realiza planul pe opt luni pină la 23 August și pe intregul an pină la Congresul al XIV-lea al partidului. vrem să livrăm acest cargou de 5 000 tdw cu două săptămîni inainte

de termenul stabilit. în acest scop pregătim din vreme tot ce este necesar pentru lansarea în avans a navei și începerea probelor imediat după lansare. Astfel, efectuăm rodajul motoarelor pe mal, cu mult înainte de montare și am organizat in așa mod activitatea de montaj incit să asigurăm o saturare complexă a secțiilor inainte de a le ridica pe -cală".în același mod energic se acționează și pentru finalizarea motonavei cu nr. 78, de 3 300 tdw. Deși are termen de livrare în luna septembrie, aceasta va fi lansată inainte de sfirșitul lunii august. Și aici activitatea a fost organizată astfel incit ciclul de fabricație să poată fi redus substanțial. Munca tuturor oamenilor se desfășoară in trei schimburi, pe fiecare din aceste segmente de timp fiind asigurată asistență tehnică corespunzătoare. Pe de altă parte, toate subansam- blele necesare montării sint pregătite cu cîteva zile inainte, pentru a se putea asambla la sol bloc- secții de tonaj sporit. Tot în scopul reducerii ciclului de fabricație s-a trecut la construcția modulizată a principalelor părți ce alcătuiesc navele, la armarea acestora cu module și panouri de tubulatură. Pentru sporirea productivității mun-(Continuare în pag. a II-a)

IN TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
Colective de oameni ai muncii din economie 
raportează obținerea unor succese de seamă 

în înfăptuirea și depășirea planului
ÎN PAGINA A V-A

DE „ZIUA BRIGADIERILOR", HOTĂRÎREA TI TOI GENERAȚII DE A URMA

CHEMĂRILE PATRIOTICE ALE SECRETARIJUJI GENERAL AL PARTIDULUI, 
DE A SE DĂRUI OPEREI DE ÎNELORIRE A PATRIEI

TELEGRAMA ADRESATĂ 

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 

președintele Republicii Socialiste România, 

de participanții la adunarea festivă consacrată „Zilei brigadierilor'1
Mult iubite și stimate tovarășe 

Nicoiae Ceaușescu,Dind glas gindurilor și sentimentelor tuturor tinerilor patriei, participanții Ia adunarea festivă consacrată „Zilei brigadierilor" — sărbătoare instituită din inițiativa dumneavoastră ca o grăitoare expresie a încrederii pe care partidul, întregul nostru popor au învestit-o in tînăra generație, a dragostei și atenției cu care veghează la formarea și afirmarea ei multilaterală — vă exprimăm și cu această ocazie recunoștința noastră fierbinte, mult iubite și stimate tovarășe Nicoiae Ceaușescu, Erou intre eroii neamului, prietenul și îndrumătorul apropiat al tinerei generații, personalitate proeminentă a lumii contemporane, pentru neobosita activitate dedicată înfloririi României socialiste, cauzei păcii și socialismului, edificării unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră.în deplin consens cu cele mai alese ginduri și sentimente ale întregii noastre națiuni, folosim și această minunată ocazie pentru a exprima incă o dată adeziunea noastră deplină față de propunerea Plenarei Comitetului Central al P.C.R. privind realegerea dumneavoastră, la cel de-al XIV-lea Congres al partidului, în funcția supremă de secretar general, opțiune de o covîrșitoare importanță politică, garanție a înfăptuirii cu succes a programelor grandioase de înflorire multilaterală pe mai departe a țării, de afirmare liberă și demnă între statele lumii, de înaintare neabătută pe drumul socialismului și comunismului.Exprimăm, totodată, cele mai alese sentimente de înaltă stimă și aleasă prețuire față de tovarășa Elena Ceaușescu, remarcabil om politic, prestigioasă personalitate a lumii științifice contemporane, pentru contribuția deosebită la dezvoltarea multilaterală a patriei, la înflorirea Științei, invățămintului și culturii românești, pentru grija permanentă acordată educării și formării tinerelor generații, afirmării lor în planul muncii și creației.
Cu vie emoție, cu profund respect și aleasă satisfac

Foto : S. Cristian

ție, vă raportăm că, prin efortul tinerilor brigadieri, de la începutul anului și pină acum s-au executat în cadrul celor 16 șantiere naționale, 41 șantiere județene și 109 șantiere locale ale tineretului lucrări de con- strucții-montaj și de minerit în valoare totală de peste 2,7 miliarde lei, ceea ce creează premisele îndeplinirii și depășirii planului pe 8 luni pină la 23 August și vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că brigadierii, noile generații de constructori tineri, mindri de misiunea încredințată, vor continua nobila tradiție a muncii pentru țară, pentru progresul și viitorul ei, la cotele celor mai grandioase ctitorii ale epocii pe care, cu îndreptățită mîndrie patriotică, o numim „Epoca Nicoiae Ceaușescu", realizind planul anual in cinstea Congresului al XIV-lea al partidului.Conștienți că învestirea cu titlul de brigadier al unui șantier al tineretului inseamnă, înainte de toate, autoconstrucție morală, spirituală și profesională, șansa de a participa la înălțarea unor obiective ce vor fi peste ani mărturii nepieritoare ale geniului constructiv al poporului nostru, zecile de mii de brigadieri de pe întreg cuprinsul țării se angajează să vă urmeze întotdeauna pilduitorul exemplu de muncă și viață, să facă din șantierele tineretului spații de manifestare plenară a romantismului revoluționar, a elanului și inițiativei specifice virstei, autentice școli de pregătire pentru muncă și viață a tineretului, de creștere continuă a competenței profesionale, responsabilității comuniste și spiritului revoluționar.în numele tuturor tinerilor patriei, puternic mobilizați de minunatele perspective de dezvoltare economi- co-socială a țării, ne angajăm să slujim cu devotament patria, partidul și poporul, să fim întotdeauna prezenți acolo unde este nevoie de forța brațului și a minții noastre, să facem totul pentru a intimpina marea sărbătoare națională de la 23 August și Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român cu noi și însemnate succese în toate domeniile de activitate, pentru gloria și prosperitatea scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România.
PARTICIPANȚII LA ADUNAREA FESTIVĂ 
CONSACRATĂ „ZILEI BRIGADIERILOR"

Brigadierii la noua 
magistrală albastrăPas cadențat, salopete albastre pe fondul verde- intunecat al pădurii de stejar in care legenda spune că au ’mas oștenii lui Mihai Viteazu în noaptea premergătoare bătăliei de Ia Călugăreni, marș intonat de glasuri tinere de brigadieri. Sîntem la comandamentul Șantierului Național al Tineretului „Canalul București — Dunăre" și gazda noastră, comandantul șantierului, Eugen Spasiu, recunoaște, după cintecul tineresc care răzbate de afară, a cui este brigada care se apropie : a județului Vrancea. Și brigăzile din județele Co- vasna și Iași și Mehedinți și Hunedoara au și ele cintecele lor.Un fior de emoție ni se transmite prinzind primele cuvinte ale marșului celor de la Hunedoara. Pe o bine cunoscută melodie ce a îmbărbătat, în luptele pentru întregirea neamului, ostașii noștri, versurile cîntecului premiat recent la concursul ad-hoc al taberei se impun memoriei : 

„Patria ne cheamă astăzi 
Datoria să-mplinim, 
De pe-ntreg cuprinsul

tării 
Azi pe Argeș construim.
Să muncim fără-ncetare 
Pentru-a țării înflorire 
Strins uniți, cum bunii 

noștri 
Au luptat pentru Unire !“— Nu numai cintecul lor este pe primul loc — ci brigada însăși este cea mai bună din această serie și intre cele mai hune brigăzi care s-au succedat, de-a lungul anilor, pe a- cest șantier — ne spune comandantul. Deși, trebuie să recunosc, clasamentele sînt atit de subiective 1 Fiecare brigadă poate fi socotită o briga- dă-model, fiecare iși face cu prisosință datoria și țin să vă spun că. dacă îndeobște, pe șantier, briga-

dierii-elevi sint repartizați la lucrările mai puțin complexe, la deschiderea unor fronturi de lucru sau la lucrări auxiliare, nu inseamnă că munca lor este mai puțin importantă. Aici lucrează laolaltă elevi și muncitori, in sectoarele- cheie ale tronsonului ce ne revine nouă, brigadierilor, și pot să vă spun că, nu de puține ori, .elevii sînt cei ce. în punctele de lucru, îi provoacă la intrecere pe ceilalți.Și aveam să ne convingem imediat, străbătînd de Ia un capăt la altul șantierul, că așa stau lucrurile.— Poate ar trebui să mai rețineți cîteva amănunte — a insistat interlocutorul nostru. Acestea se intimplă in condițiile in care, din start, brigăzile ce se află acum la datorie au prins momentul de maximă dificultate a lucrărilor. Nu mai e ca la început, a- cum solicitările sint mult mai • mari și să nu uităm că și perioada este cea mai dificilă — nu numai că este toiul verii, dar sint luni de vacanță pentru toți elevii ; nu insă și pentru brigadieri. Și dacă-i întrebați ce zic de asta, vă vor spune ce mi-au răspuns mie : că este cea mai frumoasă vacanță pe care au avut-o 1— Romantism ?— Da, dar de o factură aparte. Romantismul lucid al unei generații care știe ce poate și ce e datoare să facă. Romantismul întregului nostru tineret.Eugen Spasiu nu se poate inșela afirmind acestea. Are experiența mai multor șantiere naționale ale tineretului.— în urma recentei vizite de lucru a secretarului general al partidului, ne-am mobilizat toate forțele astfel incit, in întîmpinarea zilei de 23 August, să devansăm cu zece zile

lucrările preluate spre execuție, urmind ca, în continuare, să menținem acest ritm pină la finalizarea întregului obiectiv— preciza interlocutorul nostru. Aflate in stadiul final de execuție, atit lucrările din portul „30 Decembrie", cit și cele de regularizare a riului Argeș, între pragul de fund și km. 78 + 500, concentrează în prezent întreaga noastră forță și pricepere.întreaga forță, adică 3 008 de brigadieri, dintre care peste 2 0'00 de muncitori și specialiști din cadrul Antreprizei Naționale a Tineretului, cei 450 de elevi-brigadieri, cei 400 de tineri muncitori din uzinele Capitalei, veniți, la chemarea Comitetului Municipal București al U.T.C., să grăbească lucrările, fiecare sector in parte, cite o lună de zile, prin muncă voluntară. Și unii, și alții— tineri, harnici, plini de abnegație. Acel romantism lucid, despre care vorbeam, este firul care-i leagă și-i aseamănă. Marca generației, a acestei generații crescute de partid la flacăra nestinsă a dragostei de țară.— La Bumbești-Lîve- zeni — iși amintește veteranul șantierelor tineretului, comunistul Emil Me- drea, maistru-instructor la una din'brigăzile județului Hunedoara, sapa și lopata, cazmaua și roaba și miinile noastre constituiau tot arsenalul tehnic. Transportul brigadierilor la punctele de lucru se făcea pe jos sau, lucru rar, în camioane deschise, nu ca azi . cu autobuzul, la scară. Acum, condițiile sint altele, se lucrează mecanizat, se avansează rapid, la sftrșitul fiecărei zile se vede în urma noastră ce am construit! Să vă povestesc și dumnea-(Continuare în pag. a IV-a)
SIBIU : Planul anualFerm hotărît să întîmpine măreața sărbătoare națională a poporului nostru de la 23 August și Congresul al XIV-lea al partidului cu realizări de seamă, harnicul colectiv de muncă al întreprinderii de Piese Auto din Sibiu a îndeplinit planul anual la export. Această realizare a harnicului colectiv si- bian se datorează preocupării manifestate

la export îndeplinitpentru materializarea măsurilor cuprinse in programele de organizare și modernizare a producției, bunei organizări a muncii, promovării unor tehnologii moderne, de mare productivitate, înnoirii produselor și îmbunătățirii parametrilor tehnico-funcționall ai acestora. (Ion Onuc Nemeș).
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PAGINA 2 SCINTEIA — duminică 13 august 1989

SE MODERNIZEAZĂ ȘANTIERUL SE MODERNIZEAZĂ SI PRODUCȚIA
1(Urmare clin pag. I)cii și ridicarea continuă a calității lucrărilor se extinde sudura automată și semiautomată în mediu de bioxid de carbon, procedeu modern de execuție prin aplicarea căruia numai în acest an se asigură un spor de producție-marfă in valoare de pestp 2.5 milioane lei. Pornind de la experiența acumulată in domeniul automatizării lucrărilor, s-a trecut și la extinderea debitării pe mașini speciale a tablelor și a celorlalte elemente ce intră in componența navelor, pină în prezent eco- nomisindu-se. datorită aplicării acestui procedeu modern, 200 tone laminate.Acțiuni importante se întreprind fi in ce privește modernizarea navelor, a echipamentelor cu care acestea sint înzestrate. Astfel, noile tipuri de nave construite pe șantierul de la Oltenița sint inzestrate cu aparate și instalații de bord automatizate, cu alte dotări "care asigură performanțe superioare de navigație in orice condiții meteorologice.

Produse noi, de calitate superioară, asimilatePentru început o scurtă „fișă" a faptelor de muncă și a rezultatelor remarcabile cu care destoinicul colectiv de la Întreprinderea de Piese de Schimb și Utilaje pentru Industria Chimică Satu Mare întim- pină marea sărbătoare națională de la 23 August : pe 7 luni a fost realizată peste prevederi o producție- marfă in valoare de aproape 7 milioane lei reprezentind peste 262 tone utilaje și piese de schimb pentru. industria chimică ; nivelul planificat de creștere a productivității muncii a fost depășit cu 1317 lei pe om al muncii ; beneficiile au fost depășite cu aproape 68 la sută față de plan ; gradul de înnoire a producției a ajuns la 70 la sută față de 44 la sută planificat ; sarcinile la export au fost îndeplinite la nivelul intregului an in proporție de 220 la sută.O documentare mai amănunțită în întreprindere ne-a permis să surprindem „pe viu" secvențe fierbinți din avîntata întrecere socialistă, care a creat premisele și dau perspec- tivă sigură transpunerii în viață si în această unitate sătmăreană a in- suflețitorului îndemn adresat de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. ca toate întreprinderile să realizeze planul pe 8 luni pină la 23 August.— In colectivul nostru — remarca Cheorghe Bălaj. secretar adjunct cu probleme organizatorice al comitetului de partid din unitate — prin- tr-o muncă politico-organizatorică și educativă intensă, desfășurată sub conducerea comitetului de partid, s-a instaurat un climat favorabil deschiderii permanente spre nou, Întreținut de cultivarea responsabilității ce o avem pentru a asigura buna funcționare a instalațiilor, mașinilor și utilajelor din unitățile de
Pentru înfăptuirea programelor de dezvoltare 

a agriculturii socialiste(Urmare din pag. I) nire pentru obținerea unor producții și mai mari, cu mult peste cele stabilite prin planul pe acest an. ..Obiectivele de perspectivă ale noii revoluții agrare in cincinalul viitor — sublinia secretarul general al partidului — trebuie să fie obținerea de producții de peste 10—12 mii de kg griu, orz, ovăz, orez la hectar și pină in anii 2000 să ne apropiem și să realizăm circa 15 000 de kg la hectar. Avem condiții și trebuie să ne propunem să facem acest lucru". Iar pentru a realiza asemenea recolte trebuie, așa cum arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu — să fie întărită răspunderea tuturor specialiștilor si cadrelor din agricultură, iar centrul de activitate al cadrelor din minister și din județe să fie mutat in unități, să se lichideze formele birocratice și formalismul. Trebuie să înțelegem că agricultura — sublinia secretarul general al partidului — nu se realizează cu hîrtii și in birou, se realizează în cooperativă, in întreprinderea de stat, se realizează împreună cu muncitorii și țăranii : numai așa conducerea agriculturii va fi o conducere bună, cu adevărat o conducere care lucrează in spirit revoluționar. în tot ce se întreprinde acum pentru apropiata campanie de toamnă, cu deosebire in pregătirea viitoarei producții agricole, trebuie să se pornească de la înțelegerea clară a faptului că agricultura constituie un tot unitar, in care fiecare sector, în care fiecare lucrare se află intr-o strinsă interdependență, progresul general al acestei ramuri fiind condiționat in fapt de progresul fiecărui factor de producție. Nu poți obține rezultate de ansamblu bune ocupindu-te numai de un sector sau de anumite lucrări. Este vorba de o activitate de asemenea complexitate incit pentru a avea garanția îndeplinirii obiectivelor prevăzute se impune o egală răspundere față de toate verigile procesului de producție, față de toți factorii care condiționează progresul acestei ramuri. Asupra acestei cerințe insista cu deosebire secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cînd se referea la necesitatea ca, generalizind rezultatele deosebite obținute in acest an, să se elaboreze pentru anii 1995— 2000 obiective noi privind agricultura și noua revoluție agrară, corespunzător marilor posibilități actuale ale agriculturii românești.Pe bună drentate atrăgea atenția secretarul general al partidului că este nevoie, înainte de (oate, de o schimbare a concepției cu privire Ia modul de folosire a pămîntului, por- nindu-se de Ia înțelegerea clară a faptului că în condițiile României, 

precum și sporirea capacității de transport. Dezvoltarea caracteristicilor tuturor tipurilor de nave, îmbunătățirea performanțelor lor tehnice au contribuit la consolidarea prestigiului ciștigat de navaliștii din Oltenița pe piața externă, tot mai multe firme străine adresindu-se în ultima vreme șantierului cu comenzi ferme pentru execuția unor nave fluviale complexe.în perioada următoare — respectiv in lunile și zilele rămase din 1989 — va mai fi executată incă o navă de 5 000 tdw, aflată acum in stadii avansate de execuție. Mai exact, în aceste zile a început montajul pe cală. „Ne-am angajat să livrăm această motonavă pină la 15 noiembrie, in cinstea Congresului al XÎV-lea al partidului, ne spune inginerul Sabin Berbescu, directorul tehnic al șantierului. Avem asigurată întreaga bază materială necesară incheierii la timp a montajului. Totodată, prin măsurile pe care le-am luat, prin deschiderea unor fronturi de lucru cit mai lungi, la fiecare loc de muncă se inregistrea- 

industrie chimică și petrochimică, dezvoltării acestei ramuri importante a economiei naționale. Datorită intensei solicitări de utilaje complexe de mare diversitate, întreprinderea noastră a fost nevoită să-și mărească capacitățile de asimilare de noi produse. Așa se face că în acest an. in care dorim cu ardoare să intimpinăm cu fapte exemplare de muncă aniversarea a 45 de ani a gloriosului act revoluționai- din august 1944 și Congresul al XIV-lea al partidului, unitatea noastră realizează prototipuri de produse nu doar în atelierul de profil (condus de subinginerul Arpad Angel), ci și in microcapacități destinate acestui scop, create in secțiile de bază ale întreprinderii, conduse cu competentă și dăruire de subinginerul Francisc Barth, de inginerul Ilie Soare și respectiv■ ing. Alexandru Sabău. Avantajul e cel scontat. A- similarea se înfăptuiește pe un front mult mai larg, iar produsele noi intrate în fabricație se realizează de regulă in devans, astfel că și beneficiarii le primesc și montează mai repede. în aceste zile, bunăoară, au și fost livrate înainte de termen a- gregate de omogenizare și dezaera- re pentru unguente pentru întreprinderea de Medicamente din .Tîr- gu Mureș, o presă de tabletat catalizatori cu 41 posturi pentru Combinatul Chimic Craiova și o alta pentru Rafinăria ,,Vega“ Ploiești. Incurs de finalizare avansată se află extractorul contractor centrifugal pentru întreprinderea de Antibiotice Iași, un rotor stea pentru întreprinderea de Metale Neferoase Baia Mare, schimbătoare de căldură și rezervoare in regim I.S.C.I.R., centrifuge verticale, discontinue de 800 mm pentru alte diverse întreprinderi din industria chimică.Ne aflăm în secția .,800“ de fabri

care dispune de o încărcătură mică de teren agricol pe locuitor, și in condițiile în care de-a lungul anilor s-au investit uriașe fonduri pentru sporirea rodniciei acestuia tocmai cu scopul de a se asigura condițiile necesare practicării unei agricultori intensive, este absolut necesar să se dea pămîntului o folosință pe măsura potențialului productiv ridicat la care a ajuns acesta. Fabrici se pot face — arată tovarășul Nicolae Ceaușescu — clădiri se pot face, și cu mai multe și cu mai puține etaje ; dar pămintul nu se poate înmulți ! Nu. nimeni nu a descoperit pină acum o metodă — și nu cred că va fi posibil — pentru a se obține o mărire a suprafeței de pământ! Dar putem să creștem puterea de producție a pământului ! De aceea, trebuie să ne ocupăm permanent de aceasta și, in acest scop, sarcina celor din agricultură, a țărănimii, a oamenilor de știință, a specialiștilor și. repet, in primul rînd a guvernului și a partidului nostru este aceea de a se îngriji pentru a crește puterea de producție a pămîntului. Prin prisma acestor cerințe, a necesității obiective de a acționa cu cea mai înaltă răspundere pentru gospodărirea acestei mari avuții naționale, se cer combătute cu tărie atitudinile acelora care. în loc să se preocupe de toate problemele care privesc îndeplinirea tuturor obiectivelor ce decurg din Programul național de creștere a fertilității solului. își consacră timpul exclusiv unor problențe ce țin de aspectele administrative ale gospodăririi unităților agricole. Un agricultor adevărat trebuie să chibzuiască cu răspundere asupra fiecărei lucrări care ține de realizarea programelor stabilite, iar atunci cînd este vorba de gospodărirea fondului funciar să găsească și să aplice acele metode care, în condițiile date, să asigure cea mai înaltă folosință pămîntului. Atunci cind secretarul general al partidului sublinia răspunderea pe care fiecare cetățean al țării o are pentru folosirea fiecărei bucăți din pămintul roditor al țării avea in vedere nu numai acțiunile ce trebuie întreprinse pentru sporirea rodniciei acestuia, ci și realizarea in cele mai bune condiții a tuturor acelor lucrări care să asigure belșugul de recolte așteptat și absolut posibil de obținut in acest an. în ordinea priorităților, eforturile trebuie îndreptate spre strângerea recoltei de toamnă, cu deosebire a florii-soarelui, legumelor și fructelor, urmînd ca pe măsură ce vor ajunge la maturitate și celelalte culturi, pretutindeni, să se asigure strângerea lor în cel mai scurt timp și fără pierderi. Cu aceeași răspundere este necesar să se acționeze la 

ză un ritm intens de lucru. Avem fixate obiective fizice precise, pentru fiecare muncitor și specialist, sarcini concrete urmărite zilnic prin grafic. La nivelul conducerii secțiilor, al conducerii șantierului se cunosc astfel in fiecare ceas al zilei stadiul montajului, problemele care au apărut, adoptindu-se prompt soluțiile necesare rezolvării lor. Termenele stabilite pentru fiecare capacitate în parte sînt afișate pretutindeni în secții, astfel că oamenii cunosc exact ce obiective avem de îndeplinit, cind și unde este nevoie să întărim forțele. Flexibilitatea organizării procesului de fabricație ne permite, de asemenea, să cunoaștem ce forțe au fost disponibi- lizate, pe care le reorientăm, în funcție de cerințe, acolo unde trebuie intensificată activitatea. De remarcat că întregul colectiv s-a integrat perfect in ritmul nou de lucru. răspunzind cu întreaga dăruire și pricepere sarcinilor deosebite pe care ni le-am asumat".Navaliștii din Oltenița au create — că rezultat al avansului ciș- 

cat centrifuge, intrată în funcțiune nu cu mult timp în urmă. Interesul ne este reținut aici îndeosebi de experiența ciștigată și rezultatele superioare obținute, printr-o suită de acțiuni temeinic și din vreme gindite, pentru derularea ireproșabilă și ritmică a producției cu ciclu lung de fabricație. Centrifugele filtrante cu funcționare automată fac parte dintr-un asemenea ciclu. Subinginerul Gheorghe Sandor. tehnologul-șef al secției, ne împărtășește cu satisfacție pe deplin justificată datele și rezultatele a- cestei valoroase inițiative.— După cum vedeți, avem pe fluxul de producție trei centrifuge cu diametrul de 1 000 mm. Ele au termen contractual de livrare in trimestrul IV. Totuși noi le vom livra în devans cu multe săptămini. mai precis la 20 august, aceasta fiind o .expresie a omagiului adus prin munca noastră apropiatei sărbători naționale a poporului român. Cum ne-am pregătit acest succes ? A- plicînd soluții prin care am reușit să evităm anumite momente ..critice" de pe fluxul de, fabricație. Mai precis, să lucrăm în așa fel încit montajul subansamblelor să nu stagneze din lipsa vreunuia sau altuia din elementele sale componente. Un exemplu : înainte, cind ajungeam la faza de montai prin sudare a unuia din principalele subansamble ale centrifugei, nu puteam să trecem operativ la executarea operației respective din cauză că cel puțin unul din cele trei repere componente lipsea, nefiind executat la timp. Se pierdeau astfel zile prețioase pină la sosirea reperelor întîrziate. ceea ce crea greutăți finalizării produsului respectiv, onorării termenului de livrare. Dezbătind problema în colectivul nostru, am găsit și modul de a elimina cauzele, și anume pe 

pregătirea temeinică a însămînțărilor de toamnă, astfel incit in zonele de deal acestea să se incheie cel tirziu pină la 1 octombrie.în aceeași lumină a preocupărilor pentru buna desfășurare a activității în agricultură trebuie pusă și răspunderea pentru realizarea programelor din zootehnie, atît în ce privește efectivele, cit și producțiile animaliere. Cu mai multă fermitate trebuie acționat, în acest sens, pentru pregătirea temeinică a adăposturilor, asigurarea furajelor, îmbunătățirea asistenței sanitar-veterinare și ingrijirea corespunzătoare a animalelor.Prin întreaga desfășurare a lucrărilor, prin profundul caracter de lucru al dezbaterilor, Plenara lărgită a Consiliului Național al Agriculturii s-a constituit într-o vie și elocventă expresie a profundului democratism ce caracterizează societatea noastră in anii de glorie de după Congresul al IX-lea al partidului, ca o amplă ilustrare a tezei fundamentale, statornic și convingător afirmată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind construcția socialismului cu poporul și pentru popor. Cu argumentul faptelor, participanții la dezbateri au subliniat faptul că întreaga activitate din agricultură, cu problemele numeroase și complexe care se pun, poate fi desfășurată la nivelul exigențelor actuale numai pe baza perfecționării in continuare a activității organelor de conducere colectivă, a consiliilor de conducere din u- nitățile agricole, numai prin creșterea rolului adunărilor generale ale oamenilor muncii, prin participarea directă și eficientă a fiecărui om din agricultură — în calitatea lor de proprietari și producători, de beneficiari — la desfășurarea și conducerea întregii activități, la gospodărirea avuției obștești.Acționind. in lumina orientărilor și exigențelor formulate de secretarul general al partidului, organele și organizațiile de partid trebuie să-și perfecționeze continuu activitatea, pornind de la rolul și sarcinile ce le revin in unirea forțelor întregii ță- rănimi pentru înfăptuirea neabătută a programelor de dezvoltare a acestei ramuri, a obiectivelor noii revoluții agrare. în această privință, un ■ rol important are activitatea organizatorică și politico-educativă desfășurată de organizațiile de partid de la sate pentru mobilizarea tuturor locuitorilor la executarea lucrărilor agricole de sezon, pentru ca fiecare colectiv, fiecare unitate a- gricolă să întimpine a 45-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională și cel de-al XÎV-lea Congres al partidului cu succese remarcabile, cu cele mai mari producții din istoria României. 

tigat pe întregul flux la navele aflate in fabricație — toate condițiile necesare realizării peste prevederile de plan, în lunile rămase din 1989, a unei nave de 3 300 tdw. Așa cum ne spunea maistrul Vasile Țugui, din cadrul secției prelucrări mecanice. secretarul comitetului de partid din sectorul 2 al șantierului, și pentru această navă au fost predate in avans multe din instalațiile tehnice. Totodată, întregul colectiv al șantierului este pregătit pentru trecerea la asimilarea altor două tipuri de nave destinate exportului : îm- pingătoarele de 2X2 000 kW și nava fluvială tip Ro/Ro. Dovada puternicei mobilizări, a hotărîrii comuniștilor, a tuturor celorlalți oameni ai muncii din Șantierul Naval Oltenița de a îndeplini in cele mai bune condiții planul pe acest an și de a întimpina marile evenimente politice ale anului cu Succese dintre cele mai însemnate în producție este și faptul că planul pe 7 luni la pro- ducția-marfă a fost depășit cu 1.5 la sută, iar la export cu 34 la sută, față de 4 motonave planificate executîn- du-se și livrindu-se 5 asemenea vase fluviale.
Nicolae MILITARU

in fabricațiefluxul de fabricație. Un grup de ti- 'neri ingineri. Carol Erdei. Ovidiu Silaghi și Ștefan Hauler, din care ultimii doi stagiari, a fost desemnat să urmărească îndeaproape, zilnic, pe bază de fișe, stadiul de fabricație a reperelor. De indată ce apar perturbări. rămîneri în urmă la un reper sau altul acestea sint aduse o- perativ la cunoștința conducerii secției. împreună cu propuneri de măsuri pentru eliminarea cauzelor care le-au generat. In felul acesta, procesul de fabricație a reperelor reintră rapid pe făgașul normal. Acum însă devenise „critică" problema montajului final, care nu mai făcea fată volumului sporit de sarcini. pe parcursul a două schimburi de producție. într-atit devenise de fluentă asigurarea sincronizată și la timp a reperelor. S-a impus firesc pasul următor — organizarea activității de montaj în trei schimburi, aceasta avînd în vedere si angajamentul nostru de a realiza în cinstea marii sărbători aceste produse în devans.Inginerul-sgf al întreprinderii, comunistul Gavril Dumbrăveanu. a ținut să ne atragă atenția asupra dublului caracter al structurii producției unității. Pe de o parte, piese de schimb — de fapt subansamble complexe de înaltă tehnicitate pentru unități ale industriei chimice si petrochimice, ceea ce conferă unității un adevărat statut de mecanic- șef al centralei de acest profil. Pe de altă parte, producția de serie a unor produse moderne, care incorporează multă inteligență tehnică, așa cum sint variatoarele de turație și centrifugele, care, fie că sint destinate înlocuirii unor mașini și utilaje care înainte se importau, fie că sint destinate exportului. Această activitate diversă și complexă determină colectivul la un permanent efort de readaptare a fluxurilor de producție la cerințele noului. Astfel, recent, s-a reorganizat pe baze funcționale moderne atelierul de roti dințate și atelierul de lăcătușe- rie-montaj.Am găsit în plină reorganizare, pe un amplasament j^ou si atelierul de debitare grea. Maistrul Adalbert Ștefan ne-a mărturisit că aici munca se va desfășura în condiții de înaltă productivitate, cu reducerea considerabilă a efortului fizic, a- dăugind cu mîndrie că împreună cu formația sa vor realiza acest obiectiv ce va fi pus în funcțiune pină la 23 August.
Octav GRUMEZAcorespondentul „Scînteii"

CAMPANIA «6MC01A BE VAKft. DESFASUMlA EXEMPLBH!
teleorman ■. Exemple ce trebuie

extinse la scaraFață de programul stabilit pentru etapa actuală, in unitățile agricole din județul Teleorman s-a asigurat 61 la sută din cantitatea prevăzută de fin, 87 la sută din furajele suculente și 63 la sută din grosiere. în lumina sarcinilor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu in cuvîn- tarea la recenta plenară a Consiliului Național al Agriculturii, în toate unitățile agricole din județ se acționează cu fermitate pentru strângerea tuturor resurselor de nutrețuri. Pentru suculente, programul lunii august prevede însilozarea producției de pe cele 4 220 hectare, lucrare ce a demarat cu bune rezultate la asociațiile economice intercoopera- tiste din Băduleasa, Furculești, Piatra, ca și în cooperativele agricole de producție din Storobăneasa, Dră- gănești Vlașca și altele.Desigur, de o deosebită importantă, in contextul preocupărilor pentru strângerea și depozitarea unor cantități cît mai mari de nutrețuri, este acțiunea de realizare și conservare a finului, furaj cu valoare proteică superioară. Ca dovadă a răspunderii cu care a fost privită organizarea activității la recoltarea, transportarea și depozitarea finului în multe unități agricole s-au îndeplinit și depășit programele la acest sortiment de nutrețuri. Așa sînt cele din Consiliul Unic Agroindustrial Lița, unde față de 4 900 tone planificate s-au asigurat pină acum 5 500 tone de fîn. Trăgindu-se învățăminte din situațiile intîlnite în anii tre- cuți, cînd s-au confruntat cu probleme serioase în ceea ce privește asigurarea furajelor, la cooperativele agricole din Buzescu, Teleorman,

Promovarea susținută 
resului tehnica prog

Atît din punct de vedere cantitativ, cit și calitativ, producția obținută de industria metalurgică influențează, direct sau indirect, realizările din toate celelalte ramuri ale economiei. La rindul său, industria metalurgică reflectă fidel — cantitativ, dar mai ales calitativ — activitatea cercetării științifice de profil. Tocmai în această optică s-au desfășurat dezbaterile adunării generale a reprezentanților oamenilor muncii din cadrul Institutului de Cercetări Metalurgice.Desfășurată în aceste zile de puternică mobilizare pentru întimpi- narea zilei de 23 August cu rezultate cît mai bune în toate domeniile, adunarea generală a fost dominată de un climat de profundă autoexigență. în toate luările de cuvint s-a subliniat responsabilitatea comunistă cu care acționează oamenii muncii din acest puternic centru de cercetare științifică și s-a exprimat adeziunea deplină față de propunerea Plenarei C.C. al P.C.R. ca, la Congresul al XIV-lea, tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales in înalta funcție de secretar general al partidului, vă- zind în aceasta chezășia sigură a mersului înainte al României pe calea construcției socialiste și comuniste,„Ne-am angajat să realizăm planul pe opt luni ale anului cu zece zile înainte de încheierea lunii august, iar în cinstea Congresului al XIV-lea — planul pe patru ani ai cincinalului, ceea ce impune să ne mobilizăm in așa fel încit să eliminăm toate neajunsurile din activitatea noastră", s-a, arătat în raportul consiliului științific și al comitetu- ' lui sindicatului prezentat la adunare.Fiind un moment de analiză și bilanț, firește că dezbaterile s-au referit și la principalele realizări care au adus, de altfel, institutului o însemnată distincție : Meritul Științific clasa a III-a, obținut in întrecerea socialistă pe 1988 dintre institutele de cercetare din țară. Rezultatele obținute, soluțiile elaborate de colectivele acestei unități s-au raportat însă permanent la ceea ce trebuie întreprins pentru ca industria metalurgică, alte ramuri industriale, întreaga economie să beneficieze fără întârziere de roadele cercetării. „Sintem pe deplin conștienți de sarcinile ce ne revin, potrivit indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru sporirea aportului cercetării metalurgice la dezvoltarea metalurgiei românești. De aceea, nu ne putem declara mulțumiți nici chiar cu faptul că, pe semestrul I. toate colectivele de cercetare din ICEM au depășit planul", a afirmat dr, ing. Corneliu Rizescu, director general al institutului.Șialți vorbitori au subliniat că este necesară o mai largă angajare a cercetătorilor în soluționarea problemelor prioritare care stau în fața metalurgiei. Rind pe rînd s-a prezentat stadiul îndeplinirii principalelor sarcini ce decurg pentru institut din programele prioritare elaborate sub directa îndrumare a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, pentru folosirea eficientă a materiilor prime și a materialelor, reducerea consumurilor e- nergetice și obținerea de produse noi pentru ramurile de vîrf ale industriei.Din dezbaterile care au urmat, pe marginea materialelor prezentate, s-au stabilit măsuri concrete în vederea finalizării tuturor temelor prevăzute în programele prioritare.

intregului județ Dracea, Fintînele, Uda Clocociov, Cringu s-au depozitat în „cămările zootehniei" importante cantități de fin de calitate superioară.Lucrătorii din cadrul Asociației Econorrjice Intercooperatiste Ciuper- ceni au realizat aproape în întregime cantitățile de furaje prevăzute pentru perioada de stabulație a animalelor. Celor 1 000 tone de fîn existente în baza furajeră li se va adăuga producția rezultată din coasa a treia aflată în plină recoltare. „Chiar dacă, datorită lipsei prelungite a precipitațiilor, recolta nu este la nivelul celei obținute de la primele două coase — ne spune directorul asociației, Florea Arghir — ea ne ajută să completăm stocul existent de furaje. Acționăm cu mijloace mecanice și forță de muncă manuală pentru a elibera mai repede terenul și a crea astfel condițiile favorabile dezvoltării plantelor in vederea realizării a încă cel puțin o coasă".Ținînd cont de faptul că în unitățile agricole cooperatiste s-au depozitat pină la această dată mai puțin fîn față de cantitățile prevăzute în programul anual, se cer luate, in continuare, măsuri energice pentru impulsionarea acestei importante activități de care, se știe deniride obținerea producțiilor planificate in fermele zootehnice. Este o cerință stringentă mai ales în acele cooperative agricole care au depozitat în bâzele furajere cantități foarte mici de fîn în raport cu planul : Piatra — doar 150 tone din 640 tone ; Pie- troșani — 230 tone din 880 tone ; Siliștea—Purani — 250 tone din 610 tone ; Urluiu — 260 tone din 720 

în acest sens, s-a decis întocmirea unor grafice de lucrări, cu termene și responsabilități precise, pentru rezolvarea în avans a unor teme cu eficiență deosebită, cît, și a unor instalații experimentale și pilot. în principal,' este vorba de asimilarea de noi produse metalurgice, de noi linii și tehnologii de tratament termic la nivelul cerințelor din ramurile de vîrf, cărora le sînt destinate, și la costuri de fabricație mai reduse. întrucit actualmente există insă și rămîneri in urmă in realizarea unor produse destinate acestor ramuri, mai ales a materialelor tubulare, se are în vedere definitivarea prioritară, cît mai operativă, a tehnologiilor adecvate.„Ne regăsim într-o serie de neîm- pliniri ale sectorului productiv, așa că va trebui să colaborăm mai strîns cu specialiștii din combinatele siderurgice, din toate unitățile metalurgiei, pentru afirmarea cit mai rapidă a noilor tehnologii și produse", a spus. Ia rindul său, dr. ing. Nicolae Angelescu, de la laboratorul de produse refractare.Rezultatele obținute, în acest sens, 
O hotărîre ferm exprimată 

de adunarea generală a oamenilor muncii 
de ia Institutul de Cercetări Metalurgice

în ultima perioadă demonstrează eficiența legăturii mai strinse dintre cercetare și producție. Bunăoară, in domeniul produselor refractare activitatea de valorificare a resurselor de materii prime indigene s-a materializat prin implementarea unor noi tehnologii, practic, în paralel, pe o stație-pilot a institutului și direct în industrie. Este cazul loturilor-pilot, dar și industriale de masă refractară aluminoasă pentru elementele de răcire ale bolților cuptoarelor electrice, cu durabilitate, la Combinatul Siderurgic Hunedoara. in campanii de 800—900 de șarje, precum și pentru cuptorul de la stația-pilot a - ICEM, care a depășit, in momentul de față, 100 de șarje de funcționare continuă.O problemă care preocupă în ce! mai înalt grad colectivele de ceroe- tători este asigurarea unei calități constante a produselor metalurgice. Activitatea de cercetare este direc- ționată in special spre creșterea continuă a calității cocsului și a produselor cărbunoase. în acest sens, au fost încheiate cercetările de îmbunătățire a pregătirii șarjelor la Combinatul Siderurgic Călărași, în vederea optimizării compoziției granulometrice și obținerii unei densități maxime la încărcare. în ce privește fabricarea cocsului, merită retinut faptul că, în cadrul ICEM, cercetătorii sînt angajați în definitivarea unor tehnologii noi, cu productivitate sporită, pentru care este în curs de punere in funcțiune o stație-pilot.Totodată, s-au definitivat și omologat tehnologii de obținere a brichetelor termooxidante din cocs, care valorifică cocsul mărunt rezultat la nivelul economiei naționale atît la producător, cit și la utilizator. în cadrul adunării generale s-a formulat angajamentul ferm ca, pentru fabricarea cocsului la Combinatul Siderurgic Călărași și Combinatul Siderurgic Galați, cît și pentru optimizarea tehnologiei de obținere a cocsului de turnătorie să se acorde cu prioritate asistență tehnică în respectivele unități.Eforturi deosebite și^au propus cercetătorii să depună in direcția

tone ; Plosca — 225 tone din580 tone ; Seaca — 300 tone din 660 tone, ca să dăm doar cîteva exemple. De asemenea, trebuie intensificate eforturile pentru strîn- gerea tuturor resturilor vegetale pe care le oferă cimpul — vreji de ma
constanța: Activitate intensă 

in cimp și în grădinile de legumein cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la recenta plenară a Consiliului Național al Agriculturii au fost jalonate cu claritate ț.recțiile în care trebuie să se acționeze pentru a se realiza recolte îmbelșugate și la culturile de toamnă. în lumina acestor orientări se desfășoară, în aceste zile, activitatea pe ogoarele județului Constanța, activitate stimulată de rezultatele deosebite obținute pină acum. Bilanțul deosebit înregistrat la cerealele păioase a fost întregit cu rezultatele bune, obținute la culturile de in de fibră și ulei, cît și la fasole, a căror recoltare s-a încheiat pe întreaga suprafață. Experiența dobin- dită în această direcție a constituit ș* in acest an suportul pe care s-au clădit faptele de muncă ale membrilor cooperativelor agricole din Techirghiol și Costinești, și din celelalte unități agricole unde, in a- ceastă perioadă, se acționează din plin, cu toate forțele și mijloacele existente, la executarea lucrărilor agricole de sezon.O activitate intensă se desfășoară în grădinile de legume și livezile județului, Ținînd seama de cerințele bunei aprovizionări a populației, au fost stabilite măsuri pentru 

reducerii consumurilor de materiale și de energie. Depășirea normelor de consum nu poate fi motivată numai prin ritmul și calitatea deseori necorespunzătoare a aprovizionării, s-a relevat la adunarea generală. „Acționăm în insuficientă măsură pentru generalizarea arzătoarelor de mare randament, chestiune care va trebui să constituie o prioritate a activității noastre viitoare", a relevat maistrul Tudor Gheorghe, din secția de prelucrări la cald.Referitor la problema deosebit de importantă a îmbunătățirii randamentelor de utilizare a oțelului, s-au scos in evidență cauzele care fac ca realizările să se situeze Încă sub nivelurile planificate. Este vorba de ponderea incă scăzută a turnării continue a oțelului, de cota relativ mică de oțel necalmat, de pierderile tehnologice mari înregistrate la prima laminare lingou-semifabricat, la care se adaugă nerespectarea prescripțiilor tehnologice pe întregul flux de fabricație. „Nu sintem mulțumiți deocamdată de activitatea depusă pentru îmbunătățirea tehnologiilor de turnare continuă, de turnare a țagle- lor țevi și a lin- gourilor poligonale", a spus ing. Liviu Grecu, cercetător științific principal în laboratorul de oțeluri.Din dezbateri a reieșit că probleme asemănătoare se ridică și pentru celelalte laboratoare din cadrul institutului. „Colectivele din toate laboratoarele tehnologice vor trebui să analizeze cu foarte multă responsabilitate stadiul realizărilor, in contextul sarcinilor pe care le avem de scădere sub 16 kg la tona de oțel a consumului de feroaliaje", a spus tovarășa Irina Jula, secretarul comitetului de partid.în acest scop, s-a subliniat la adunarea generală, Împreună cu proiectantul, respectiv cu Institutul de Proiectări Metalurgice și cu unitățile de producție, trebuie folosite pe scară largă, la întreaga capacitate instalațiile de metalurgie in oală ca soluții sigure de reducere a consumurilor de feroaliaje. Din punctul de vedere al cercetării pro- priu-zise s-a stabilit ca fiecare laborator să-și propună elaborarea anuală a cel puțin două mărci noi de oțeluri, pentru produsele la realizarea cărora se consumă în prezent cantități importante de feroaliaje. Totodată, se vor avea în vedere, în mod prioritar, modernizarea tehnologiilor di fabricație, elaborarea altora noi, cu consumuri reduse și randamente sporite de prelucrare a metalului.Institutul de Cercetări Metalurgice, platforma sa industrială trebuie să devină cît mai curând un model de modernizare, demn de urmat de către întreaga industrie de profil. Potențialul cercetării trebuie mobilizat exemplar pentru relansarea metalurgiei românești la nivelul celor mai bune realizări de pe plan mondial. Aceasta a fost concluzia subliniată in încheierea dezbaterilor.Participînd la adunarea generală a oamenilor muncii din ICEM, certitudinea care se impune pregnant este că, intr-adevăr, specialiștii de aici sint hotăriți să-și amplifice contribuția la promovarea progresului tehnic în acest domeniu de bază al economiei.
Ioana DABU

zăre, de fasole, capitule de floarea- sdarelui etc. — astfel îneît să se asigure pretutindeni cantități îndestulătoare de nutrețuri.
Stan STEFANcorespondentul „Scînteii"

strîngerea, în cele mai bune condiții, a recoltei de legume și livrarea neintirziată a acesteia la fondul de stat. De la Cooperativa Agricolă de Producție Costinești, de pildă, zilnic, sint preluate, după cum ne spunea tovarășul Marin Jianu, președintele unității, peste 10 tone de ardei, însemnate cantități de alte legume: Și la întreprinderea Agricolă de Stat Nazarcea se află la lucru peste 1 000 oameni ai muncii din întreprindere, la care se adaugă numeroși lucrători din diferite unități economice din județ. Aici se acționează, in fermele specializate, la strîngerea legumelor și a fructelor. Măsurile adoptate pentru întîmpinarea cu noi succese a celui de-al XIV-lea Congres al partidului au ca obiectiv realizarea și depășirea cu 25—30 Ia sută a planului la toate culturile, obținerea unor beneficii de peste 3 milioane Iei.în continuare, în toate celelalte unități agricole ale județului se fac intense pregătiri pentru recoltarea florii-soarelui, a soiei, porumbului și sfeclei de zahăr. în acest scop, o a- tenție deosebită se acordă pregătirii utilajelor pentru recoltarea acestor culturi.
Lucian CRISTEAcorespondentul „Scînteii"
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MUNCA LIBERA 
un drept al afirmării omului liber, 

un drept la demnitate izaiană
Societatea noastră socialistă este o societate a muncii libere 

și are obligația să asigure munca pentru toți cetățenii. In orice 
condiții de perfecționare și modernizare a producției, de creștere 
a productivității muncii, asigurarea locurilor de muncă pentru toți 
cetățenii constituie obligația fundamentală a societății noastre 
socialiste.

NICOLAE CEAUȘESCU„In Republica Socialista România cetățenii au dreptul la muncă". Drept fundamental înscris in Constituție - legea fundamentală a țării. Un drept, nu dăruit, ci cucerit prin lupte, prin muncă eroică.Munca omului e frumoasă prin roadele ei consacrate oamenilor. Iar omul e om prin muncă. Nimic mai injositor, mai dureros pentru om decit împingerea lui la periferia umanității, lă- sindu-l fără muncă, om inutil. Atunci, pină și fireasca întrebare o fiecărăia „Ce-am făcut în viață?" devine de prisos.Dreptul la muncă, măreață cucerire a poporului român înce- pind cu glorioasa revoluție de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă din 23 August 1944, se măsoară in România de azi prin impiiniri fără precedent in istoria patriei, mai ales in anii care au trecut de la Congresul al IX-lea al partidului. Iar printre uriașele împliniri se află acea creștere impresionantă a locurilor de muncă, nesecat izvor de bogăție a societății, loc de afirmare a omului in viață. O singură compa- rație : de ia un număr de 1 S64 000 de locuri de muncă in 1945 la aproape 8 milioane în prezent, din care peste 3 500 000 după Congresul ai IX-lea al partidului.Iar dezvoltarea economico-socială a patriei, configurată în documentele pentru Congresul al XlV-lea al partidului, prevede ca in anul 1995 numărul personalului muncitor să ajungă la 8 180 000-8 240 000 persoane. Mai bine de un sfert din intreaga populație a țării I Ce înseamnă aceste cifre pentru un om ? Dar pentru o uzină ? Dar pentru un județ ? Dar pentru țară ?
Neasemuita frumusețe 

a izvoarelor nouluiîntreprinderea de Mecanică Fină din București n-are nevoie de prea multe prezentări. Și le-a făcut și le face singură prin produsele sale de înaltă tehnicitate cunoscute de ani buni atit in țară, cit șl în străinătate. Poate ar trebui amintită doar remarca unuia din cei aproximativ 8 000 de oameni ai muncii de aici, veteranul uzinei Stelian Chiru. că ..noi sintem un izvor de noutăți. Dacă mă întrebați miine de noul de azi. el nu mai e. S-a învechit". Izvorul noutăților a pornit in viata maistrului, azi șef de secție in uzină, ca si in viata altor veterani, din 1966, cind se fabricau ca „piese de tehnicitate" secerători și batoze. Pină la aparate de măsură și control de precizie, pină la scule cu diamant e un drum de-o viață 1 Dar izvorul noului continuă. „Vin tare din urmă copiii. Și pornesc nu de la batoze, ci..." ..Vin din urmă copiii 1“ Copiii sint proaspeții absolvenți ai Liceului „Mecanică Fină", ai Școlii Profesionale „Mecanică Fină" : 175 ai liceului. 108 ai scolii profesionale. Pornim deci de la ..izvor". O scurtă prezentare se impune. Liceul, cu un număr de aproape 2 000 elevi la zi și seral, e tinăr. N-are nici 15 ani. „Și totuși are veterani in uzina de vreme ce a fost absolvit de 13 promoții", a- firtr.ă tovarășa Eugenia Roșea, director adjunct al liceului. Printre care „diamantista" Va- silica Toma. absolventă în 1987, Vasile Dorul, sculer-matrițer. absolvent din 1982. Cil despre școala profesională, aceasta e simultan „pepiniera" atit a uzinei. cit si a liceului la cursul seral. Anul acesta, de pildă. 108 absolvenți “ 108 muncitori — 108 seraliști la liceu. „Pasiunea matematicii, ce să-i faci !“ — se scuză directoarea, care-și invocă profesia in cele mai neașteptate situații. Pină și-n explicarea unor firești stări emotive. Iar acum emoțiile nu lipsesc. Se fac repartiții pe secții, pe ateliere. Deși locurile de muncă sint bine cunoscute din timpifl practicii, oamenii uzinei — la fel. totuși... emoții.Directoarea ne vorbește cu emoție de ultima promoție : Felicia Bucur, mecanică fină, „mîinî de aur. minte de aur", Constantin Tacea. lăcătuș, premiul I la concursul de meserii pe tară. Mariana Radu, electro- tehnician. Sorin Canea, infor- matician...Ce vor fi peste cițiva ani ? Poate asemenea inginerului inventator Marin Cristea. venit in liceu dintr-un sat vilcean, poate un maistru ca Rotaru Nicolae, poate un „diamantist" (e si asta o profesie obișnuită în uzină 1) ca Mariana Vasile. poate...Intră tinerii in producție du- cînd la locui de muncă prospețimea virstei si cunoștințele școlii.— întineresc colectivul, iar el devin maturi. își implinesc in viată rostul, iși fac familii, primesc apartamente, formează ei înșiși oameni, inaintează-n virstă. dar n-au timp să-mbă- trinească pentru că nu-i lasă noul — ne spune subineinera Viorica Ghenoiu. șefa secției ceasuri. Ea însăși originară dintr-o comună dimboviteană. a început să lucreze in uzină in anul 1976. Nu în secția ceasuri, pentru că aceasta nu exista. 

N-a împlinit încă nici 5 ani, dar izvoarele noului, oamenii au făcut-o vestită-n țară și peste hotare prin ceasurile ultramoderne „Orex". Și totuși are oameni „cu vechime". Printre care Daniela Nistor. absolventă a liceului uzinei. Specialitatea... lăcătuș (1).. — De ce vă mirați ? în primul rind. meseria de lăcătuș, chiar dacă vine de la „lacăt", nu mai e de mult o simplă treabă de ciocan si clește ca pe vremuri, în al doilea rind. pentru meseria de constructor sau monta- tor de ceasuri încă nu s-a găsit nume.— Și totuși, la-nceput și la-n- ceput. intr-o meserie nouă...— De ce-aș zice că nu m-am temut ? Dar pe măsură ce-au trecut săptăminile. lunile, anii, teama s-a risipit. Mai ales că alături de mine a lucrat un meseriaș mai vechi, Laurențiu Filimon. Și el in virstă de... 30 de ani. Teama mi-a trecut de tot atunci cind Ia una din ședințele sindicale s-a spus despre calificarea mea : „Eu răspund pentru ea". Se făcea deci direct solidar nu numai cu succesele mele-n meserie, ci și cu posibilele greșeli.Fireasca ezitare a începuturilor s-a transformat in responsabilitate muncitorească. Daniela, la rindul ei. răspunde de munca, succesele și incă posibilele greșeli ale „mezinei" secției. Ligia Badea, de 19 ani, proaspătă absolventă a liceului uzinei.— Ce-ai fi dorit sg devii în viață. LigiaEzitare. întrebarea pare neașteptată.— Păi. ceea ce sint : monta- toare de ceasuri „Orex".— Șl dacă n-ar fi existat uzina, secția ?— Cum adică să nu existe ?Da. tinăra proaspăt absolventă de liceu nu-si poate închipui că ar fi fost posibil să nu existe uzina ei. secția ei. locul ei de muncă. Toate pregătite pentru ea. pentru cele 400 de fete din secție ca ea. prin munca eroică a generațiilor mai virstnice. Muzica ce plutește ușor in hala cu fete in alb se stinge ușor, se sting si luminile de pe mese. Scurtă pauză de odihnă. „Responsabila". Daniela Nistor. dă o fugă pină-n secția „AMC" (aparate de măsură și control) pentru o scurtă convorbire cu... soțul. Și el absolvent al liceului, și el „responsabil". Au primit apartament si cu mobilatul sint atitea de pus la punct....Cristian Crăinescu. de 19 ani. proaspăt absolvent de liceu, a sărit dintr-odatâ in... apa adincă.— Și inoată zdravăn, confirmă inginerul Tiberiu Mărgărit, din secția aparate de măsură și control.„Apa adincă" înseamnă lucrări de înaltă calificare, ca rectificarea de filete. De ele era nevoie pentru o comandă de export. „încercăm. Cristiane ?“ „încercăm". Iar Ia sfirșitul schimbului piesele erau gata. Fiecare început lasă in urmă amintiri.— Tata credea că e o greșeală de contabilitate cind am adus acasă primul plic cu retribuția. A venit la uzină și s-a convins. Asta e munca in acord global și gata. Muncești bine, cîștigi bine....Ștefan Aurelian Iosif, tot de 19 ani. viitor absolvent al „seralului", se află intr-o dirză în

trecere cu... sora lui. Florentina Iosif, cu doi ani mai în virstă. Ambii strungari. ambii în aceeași secție — aparate de măsură și control. Uneori prevalează experiența ei de... doi ani. Alteori, dirzenia celui „mic". In orice caz. amindoi urmăresc să-i ajungă din urmă pe mai virst- nicii Marin Abagiu. Gheorghe Clos și Mihai Dincă. cunoscuți in uzină ca „doctori in strun- gărie".— Cite repere de comparații există intre uzina de-acum două decenii și ceva si „Mecanică
Locuri lipsite ieri de tradiție 
industrială, azi adevărate 

centre muncitoreștiO biografie ca multe altele. O imagine ce relevă o stare de fapt existentă în acele vremuri de început, cind se puneau bazele noii societăți a muncii libere. „Am plecat din localitatea natală, ne spune muncitorul specialist Constantin Sto- leru. căci nu aveam acolo loc in viață, adică loc de muncă. Am fost primit intr-o uzină, devenind muncitor. Era mai degrabă un atelier mai mare, in care menghina era considerată «scula de bază». Lucram mai ales cu ciocanul, iar materialele se transportau cu spinarea".Imagine specifică in multe orașe și județe ale țării.Aici, în ținutul Vrancei, cite- va „fabrici" de prelucrare a lemnului. ateliere meșteșugărești de tăbăcărie. cizmărie, do- gărie. de fabricare a săpunului și luminărilor, croitorie, blănărie alcătuiau intreaga industrie. „Salariații industriali", numeric, nu treceau de 1 000, in schimb „hoinarii" in căutare de lucru se întîlneau la tot pasul. Structura socială, tradițiile și chiar „pornirile" oamenilor din aceste ținuturi — in viziunea autorilor unei monografii intocmite cu puțin timn înainte de 23 August 1944 — hărăzeau Vrancei un statut de a „bate pasul pe loc".Sa ne oprim doar la cîteva „peisaje" din noua geografie a Vrancei „scrisă" de vrinceni după 23 August 1944. De la data revoluției ae eliberare sociala și naționala, antifascistă și antiimperialistă pină in 1965, industria Vrancei a făcut saltul la o producție de 1,6 miliarde lei. A urmat apoi marele salt, generat de istoricul Congres al IX-lea al partidului, pentru ca astăzi valoarea producției industriale să ajungă la aproape 19 miliarde lei. Sint anii in care „hoinarii" vrinceni in căutare de lucru și-au găsit rosturile muncii aici, acasă, unde noi și noi unități industriale au creat o adevărată „foame" de locuri de muncă, nevoia de noi și noi meserii.— Meseria de forjor am do- bindit-o aici, la întreprinderea de Scule și Elemente Hidraulice din Focșani, ne spunea Ionel lvănescu. Zeci și zeci de meserii au „venit" la noi in Vrancea o dată cu industrializarea acestor locuri de unde porneau in țară „hoinarii".Este unul din zecile și zecile de mii de oameni ai muncii vrinceni care au primit cartea de muncă cu unul din antetele noilor întreprinderi industriale construite la Focșani sau in celelalte așezări urbane ale județului in anii cuprinși de intervalul ultimelor cincinale. Despre membrii familiei Ivă- nescu, despre rostul lor ne-a vorbit forjorul — capul familiei : Aneta — soție — muncitoare la turnătorie ; Lucian — fiu — strungar ; Geta — fiică — electrician — căsătorită cu Marian Rotaru — electriciăn. Toți lucrează cot la cot in marea familie a întreprinderii menționate — familie care numără acum aproape 6 000 de oameni cu meserii care țin de prelucrarea metalului, de mecanica fină. Meserii dobindite la locul de muncă și la cursuri special organizate, meserii învățate în școli și șlefuite apoi în focul muncii.
Destinele

în destinul țăriiCălărași sau Tulcea, la... Și toate la un loc oferă dimensiunea drumului parcurs de intreaga țară. Acum patru decenii cinda Focșaniu-Se poate reiaImaginea de azi Iui nu este unică, găsi la Bistrița sau Zalău, Vaslui sau Miercurea-Ciuc. la 

Fină" de azi ? — l-am întrebat pe tovarășul Ștefan Gherman, secretar adjunct al comitetului de partid.— Multe, tare multe și greu de enumerat. Ca de la simpla secerătoare trasă de cai pină la unealta cu diamant, la ceasul după care se dă ora exactă, la piesa cu sutimi de micron, la... Dar mai ales oamenii. Și nu numai cifric vorbind, deși și asta spune mult : de la șase- șapte sute la circa opt mii. Dar cu totul alti oameni, deși multi sint aceiași.

— Am urmat liceul industrial, șl după stagiul militar sint laminator la întreprinderea Metalurgică din Focșani — ne spunea Jean Dumitrache. Tot mai puțini .sint cei care pleacă din Vrancea in țară după lucru. Toți din echipa mea. tineri ca și mine, încasăm lunar venituri de peste 3 000 lei.Simplu și firesc pentru mii și mii de tineri vrinceni. A invă- ța, a munci, a-ți face datoria de om al muncii intr-o țară a muncii ca proprietar, producător și beneficiar al roadelor muncii. Amploarea innoirilor pe plaiurile vrincene este însoțită de crearea a zeci și zeci de mii de locuri noi de munci. Personalul muncitor numără acum peste 100 000 de oameni. Dublu față de cel existent m 1965 ! Numărul mediu al personalului muncitor din sfera muncii industriale a crescut de la circa 14 000 in 1965 la peste 52 000 in acest an. Noile întreprinderi și-au deschis porțile dind contur platformelor industriale — terminologie nouă ,n aceste ținuturi sortite cindva „să bată pasul pe loc". La Focșani. unde in 1965 numărul Personalului muncitor trecea cu puțin de 4 000, astăzi numai pe platforma industrială-sud lucrează peste 16 000 oameni, iar numărul total al personalului muncitor in municipiu trece de 32 000. Un adevărat „buchet de industrii" constituie și azi pe harta economică vrinceană ; întreprinderea Metalurgică, întreprinderea de Scule și Elemente Hidraulice. întreprinderea de Aparataj Electric pentru Insta- ■ lății, întreprinderea de Prelucrare a Maselor Plastice, întreprinderea de Tricotaje, două întreprinderi de filatură. Combinatul de Prelucrare a Lemnului situat in vecinătatea platformei. Fosta Fabrică de Confecții a devenit astăzi una dintre Întreprinderile reprezentative pentru industria românească de confecții. La o altă poartă de intrare in municipiu a prins contur noua platformă a unităților . producătoare de bunuri alimentare.S-a construit și s-au modernizat unități de producție industrială și în celelalte orașe, in unele așezări rurale cu pondere in economia județului, furnizoare de produse chimice, celuloză și hirtie, materiale de construcții, tricotaje și țesături, cherestea și alte produse din prelucrarea lemnului, bunuri a- limentare și altele. Iar toate a- cestea înseamnă mii și mii de noi locuri de muncă intr-un județ cu o tradiție industrială ca și inexistentă. Iar preocupările pentru pregătirea forței de muncă tot mai inalt. calificate devin o parte integrantă a activității neîntrerupte. în actualul cincinal, prin programul intoc- mit s-a prevăzut ca școlile din județ să pregătească incă un număr de 17 000 muncitori calificați.Nu este lipsit de semnificație un fapt : județul Vrancea, socotit cu cîteva decenii in urmă „inapt pentru industrie", a fost distins cu înaltul titlu de „Erou al Muncii Socialiste", pentru activitatea în domeniul industriei, investițiilor, transporturilor și circulației mărfurilor.
oamenilor

Ponderea personalului muncitor io totalei populației a crescut 
|e la 130 la mia de locuituri in 1S50 la 3flB m anul 1988

economia socialistă era la Început de drum, forța de muncă a țării ocupată in industrie avea o pondere de numai 12,1 la sută. Agricultura înregistra insă un record absolut : 73,5 la sută. Constituția adoptată in 1948 prevedea că statul asigură cetățenilor dreptul la muncă pe măsura dezvoltării economiei socialiste. Adevăr general obiectiv aplicat cu consecventă la condițiile țării noastre, mai ales in anii care au trecut de la Congresul al IX-lea al partidului. care a descătușat uriașele capacități creatoare ale poporului.S-au produs transformări radicale in structura clasei muncitoare, a țărănimii, a intelectualității, în condițiile industrializării puternice, ale a-, firmării revoluției tehnico-ști- ințifice și a noii revoluții a- grare.Constituția țării prevede în. deplină concordanță cu aceste noi realități : „în Republica Socialistă România, cetățenii au dreptul la muncă". Crearea in anii construcției socialiste și, îndeosebi după Congresul al IX-lea al partidului, a mii de capacități de producție, extinderea și modernizarea celor existente au determinat creșterea substanțială a numărului locurilor de muncă. Astfel, numai in ultimii 20 de ani. numărul platformelor industriale a crescut cu 180, care cuprind 2 000 de noi întreprinderi.Așa cum remarca tovarășul 
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Nicolae Ceaușescu. secretarul general al partidului, dacă nu s-ar fi realizat dezvoltarea de asiazi a țării, nu ar fi putut fi asigurate locuri și condiții de muncă pentru toți cetățenii patriei noastre. Un adevăr obiectiv este cu strălucire confirmat prin practica revoluționară a poporului nostru : proprietatea socialistă asupra mijloacelor de producție este singura cale de dezvoltare socialistă a patriei, de folosire a forțelor creatoare ale poporului, de creștere neabătută a bunăstării materiale și spirituale a cetățenilor. în țara noastră ritmul mediu anual de creștere a numărului personalului muncitor este de circa 4 ori mai mare decit al sporului populației, iar al populației școlare de 2,7 ori mai mare, ceea ce evidențiază uriașa capacitate a economiei socialiste de a traduce in fapt dreptul la muncă și invâțătură al tuturor cetățenilor.Dinamica structurii forței de muncă pe ramuri de activitate pune în evidență transformarea tării noastre dintr-o țară cu o economie predominant agricolă. intr-o țară industrial-agra- ră, cu o industrie modernă și o agricultură socialistă in plin progres.îmbunătățirea permanentă a structurii populației ocupate in sfera productivă, creșterea ponderii persoanelor care lucrează în principalele ramuri ale producției materiale, iar în cadrul acesteia în ramurile de virf,
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învațănuntul lio tehnic etc. și de cadre cu studii asigurindu-se prina

purtătoare ale progresului tehnic, au avut o contribuție tot mai importantă la ridicarea productivității muncii sociale. Dacă in primit ani ai construcției socialiste evoluția numerică a determinat intr-o măsură considerabilă creșterea economică, in etapele următoare de dezvoltare accentul a fost pus pe calitatea resurselor umane, pe potențialul creativ al acestora. nivelul de educație și instruire profesională căpătind un rol predominant, hotărîtor.Ocuparea populației in virstă de muncă in economia națională a necesitat calificarea profesională a milioane de muncitori prin profesional, sute de mii superioare, planul național unic concordanța strinsă intre procesul de instruire și cel al creșterii economice, ceea ce înlătură existenta unor disponibilități de resurse umane neutilizate.Iar repartizarea rațională a forțelor de producție pe teritoriu, in concordanță cu potențialul resurselor de muncă și materiale a redus simțitor, la strictul necesar, deplasările de forță de muncă dintr-o zonă in alta, contribuind la imbinarea armonioasă a criteriilor economice cu interesele directe ale oamenilor. Continuarea in cincinalul actual a procesului de amplasare rațională a forțelor de producție, pe teritoriu, utilizarea deplină a resurselor 

■ ■

A :•

$

-

materiale și de muncă din fiecare zonă vor permite ca in anul 1990 să se asigure în toate județele un voium de activitate economică pe locuitor de cel puțin 80 mii lei anual și o medie a gradului de ocupare a populației de 480—500 persoane la 1 000 de locuitori.Așa cum sublinia secretarul general al partidului, economia socialistă unitară, proprietatea socialistă constituie chezășia exercitării dreptului la munca pentru toți membrii apți de muncă din societate. La baza mărețelor înfăptuiri înscrise după cel de-al IX-lea Congres al partidului se află munca a- vintată a întregului popor pentru transpunerea in viață a Cutezătoarelor programe elaborate de partid. Azi, in societatea noastră, munca nu mai constituie doar o modalitate de realizare a unor bunuri, materiale sau spirituale, ci și calea determinantă pentru dezvoltarea și afirmarea pessonalității umane. De la asigurarea dreptului real și concret la muncă pină la situarea muncii intr-un nou orizont calitativ, in care muncitorii, țăranii, intelectualii iși pot afirma plenar, in folosul țării, cunoștințele, talentul, competența profesională, noua condiție umană își află locul cel mal puternic de manifestare și dezvoltare.
Laurentiw DUTA 
Ion LAZAR 
Dan DRAGULESCU 
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SCÎNTEIA — duminică 13 august 1989

PARTIDUL COMUNIST ROMÂN 
-făuritorul unității naționale în lupta 

pentru independența și suveranitatea țării
Evoluția, in a doua parte a anilor ’30, a raportului de forțe pe plan european in favoarea statelor fasciste și revizioniste, compromisurile și cedările în fața Germaniei hitle- riste, declanșarea celui de-al doilea război mondial, in septembrie 1939, și acțiunile militare din primul an al acestuia au agravat tot mai mult situația internă și internațională a României. După înfrângerea anglo- francezilor în campania din mai— iunie 1940, Reichul nazist și-a concentrat din nou presiunile și actele agresive in sud-estul Europei. Izolată și amenințată de invazia hitle- ristă și horthystă, România a devenit victima politicii imperialiste de forță, de încălcare brutală a independenței și integrității teritoriale. Prin odiosul dictat de la Viena din 30 august 1940, Germania hitleristă și Italia mussoliniană au smuls partea de nord-vest a României și au predat-o Ungariei horthyste. Au urmat, la scurt timp, instaurarea, în umbra baionetelor Wehrmachtului, a dictaturii antonesciene, aruncarea tării în sfera de influență a celui de-al treilea Reich și în războiul contra Uniunii Sovietice. Cursul ne- .fast al evenimentelor a pus in cumpănă însăși existenta României ca stat de sine stătător, însăși ființa națională a poporului român.Revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și anti- imperialistă — act suprem de demnitate națională — reprezintă o încununare â luptei poporului român pentru apărarea independenței, libertății și unității sale, pentru împlinirea înaltelor sale deziderate sociale și naționale. Ea se înscrie ca un moment de amplitudine maximă intr-un1 efort uriaș, desfășurat neîncetat, generații după generații, de-a lungul istoriei și presărat cu nenumărate jertfe umane și sacrificii materiale. Așa cum se subliniază în Tezele pentru Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român, victoria revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă din august 1944 „a marcat un moment epocal in istoria României, a lichidat pentru totdeauna dominația imperialistă, a deschis calea spre adevărata independență, creînd condițiile ca poporul să poată să-și făurească viitorul așa cum dorește, fără nici un amestec din afară. Mărețul act istoric de la 23 August 1944 a creat condiții pentru înfăptuirea unor uriașe transformări revoluționare, a lichidării exploatării și asupririi, a instaurării puterii clasei muncitoare, a întregului popor".Partidul Comunist Român, expri- mînd interesele naționale vitale ale poporului, s-a afirmat de la început ca principală forță politică a amplei mișcări populare de rezistență împotriva regimului antonescian, a dominației imperialismului german și a războiului hitlerist. Integrîndu-se orgafiic în această mișcare care a angajat, în grade diferite și in forme specifice de manifestare, toate forțele sociale și politice patriotice ale țării, partidul comunist s-a detașat prin superioritatea concepției sale strategice și tactice, elaborată în spirit creator, pe baza unei analize profunde a conținutului și sensului real al evoluției evenimentelor interne și internaționale. In acest spirit, au fost stabilite cu maximă claritate sarcinile mișcării naționale de rezistentă și forțele motrice chemate să le înfăptuiască, formele și mijloacele de luptă, întregul ansamblu de acțiuni — politice, organizatorice, militare — care au dus la strălucita victorie a poporului român din August 1944.Partidul Comunist Român a înțeles că in acele circumstanțe istorice

pe prim plan se situa contradicția dintre imperialismul german și națiunea română in intregul ei, de rezolvarea acestei contradicții depinzând in mod hotăritor destinul poporului român, viitorul său liber și independent. De aici a rezultat logic fixarea sarcinii strategice fundamentale — mobilizarea tuturor forțelor democratice, patriotice în cadrul unui front unic național in scopul restabilirii independenței și suveranității țării. Această orientare politică, promovată cu fermitate și clarviziune de comuniști, se înscrie pe firul tradiției istorice românești, care atestă că factorul determinant al victoriilor românilor, în cursul îndelungatei lor lupte pentru apărarea libertății și independenței, l-a reprezentat unirea, în toate momentele de răscruce, a forțelor populare, realizarea consensului național.Istoria conferă Partidului Comunist Român meritul de a fi înțeles, încă de la început, că în acea etapă aveau prioritate interesele naționale și că salvgardarea acestora era indisolubil legată de unitatea de acțiune a clasei muncitoare și de ralierea în jurul ei a celorlalte clase și categorii sociale. Comuniștii, se sublinia în mod expres în Platforma- program din 6 septembrie 1941, renunță la orice lozinci sau acțiuni care ar putea să-i despartă de celelalte partide și grupări politice care sînt pentru dezrobirea națională a poporului român. Astfel, coalizarea tuturor forțelor antihitleriste. avind drept pivot Frontul Unic Muncitoresc, nu era condiționată de teze teoretice prestabilite sau de clasificări doctrinare prealabile, ci de noile realități și cerințe istorice, de aspirațiile întregului popor român. Frontul unic al clasei muncitoare, ca bază a Frontului unic național, se preciza în aceeași Platformă-pro- gram, „trebuia creat atît de jos, în întreprinderi, între muncitorii comuniști, social-democrați, național- țărăniști șl fără de partid, țît și la scara întregii țări".La jumătatea lunii aprilie 1944, pe fundalul creșterii stării generale de spirit antifasciste, s-a încheiat acordul de Front Unic Muncitoresc intre P.C.R. și P.S.D., documentul programatic care consfințea această realizare istorică fiind adus la cunoștința clasei muncitoare, opiniei publice, cu prilejul zilei de 1 Mai 1944.înfăptuire politică de importanță Istorică, Frontul Unic Muncitoresc a reprezentat nucleul în jurul căruia s-au unit toate forțele responsabile ale națiunii în lupta pentru salvarea tării de sub dominația fascistă, închegarea Frontului Unic Muncitoresc a jucat un rol important în creșterea autorității Partidului Comunist Român, a prestigiului clasei muncitoare. Pe această bază s-au intensificat eforturile pentru atragerea în Frontul unic antihitlerist a celorlalte forțe politice, inclusiv a celor burgheze democratice, nefas- ciste. La sfârșitul lunii mai 1944 s-a format Coaliția Național Democratică, din care făceau parte, alături de cele două partide muncitorești.
I----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

întilniri cu arta popularăRealizările ansamblului „Rapsodia Română". pe nedrept ocolit in critica teatrală și muzicală, se înscriu ân perimetrul valorii artistice permanente, contribuind la educarea estetică a largului public spectator. Spectacolele acestui prestigios ansamblu ating cifre impresionante, așa cum s-a întimplat cu spectacolul folcloric „Pe sub cetini, la izvoare", care a ajuns la 500 reprezentații. Timpul si repetarea nu degradează spectacolele colectivului din str. Lipscani, care se împlinesc artistic. alungind adevărate modele ale genului. parcurgind drumuri ascendente, de căutări permanente, fantezia, prospețimea si virtuozitatea artiștilor ferindu-le de rutină si devalorizare, în ultima perioadă, ansamblul sindicatelor si-a extins paleta interpretativă abordînd cu curai si competentă genul estradistic si dificilul teatru de esență populară. Valorosul spectacol „Baltagul", dupq romanul lui Mihail Sadoveanu. a- vind-o ca interpretă a rolului Vitoriei Lipan pe polivalenta artistă Sofia Vicoveanca. stă mărturie elocventă pentru maturitatea artistică la care a ajuns acest colectiv.Spectacolele „Rapsodiei Române", prezentate pe scenele tuturor județelor țării, reconstituie scenic marele tezaur de artă populară, valorificind nestematele îndelung șlefuite si esențializa- te ale folclorului românesc (muzică, dans, obicei, datină, ritual, ceremonial etc.), transfigurat teatral in modalități în care se simte căutarea înnoirii, a modernizării expresiei artistice. Fastul, tu

multul, grandiosul pot face un spectacol obositor. prea incărcat. re-, dundant. Nu-i cazul celor realizate in laboratorul din strada Lipscani, aceste spectacole construindu-si rezistenta si viabilitatea pe sublinierea caracterului reprezentativ al folclorului românesc. el insusi măreț, grandios. răscolitor, tocmai prin marea-i simplitate.Gindind creativ straturile diverse ale spectacolelor intr-o unitate stilistică organică, turnind acțiunea in matricea estetică a 
dorului românesc, realizatorii reconstituie scenic atmosfera de adincă bucurie pentru muncă și viață, de mirifică și statornică pace, atmosferă atit de pregnantă in spiritualitatea românească. Tablourile grandioase de deschidere, ca și finalurile apoteotice ale spectacolelor, subliniate sugestiv de acordurile rapsodiilor enesciene, fac legătura afectivă dintre scenă și spectator. Prin fața spectatorilor se perindă grupuri vocale de excepție (chiar autentice coruri), dansatori virtuozi, o orchestră cu mari valențe și disponibilități armonice, soliști vocali și instrumentali de recunoscută valoare, intr-un cadru plastic policro- matic (uneori, cu tente ușor idilice), asigurat de decoruri sugestive și funcționale (folosindu-se, cu pricepere și atunci cind trebuie, și elemente simbolice), completat de costume frumoase (deși unele prea strălucitoare sau chiar neautentice!), de diapozitive și filme, excelent realizate și folosite in spectacole. Sînt remarcabile sec

vențele de datini și o- biceiuri de muncă și viață, cu simbolurile bogăției, bunăstării și bucuriei obștești, _ cu virtuțile morale 'ale țăranului român de peste veacuri, redate artistic cu deosebită virtuozitate. Diapozitivele și filmele cu interioare țărănești subliniază atmosfera specifică fiecărei zone folclorice din care ni se prezintă, cu deosebit rafinament artistic și pregnant simț selectiv, mozaicuri de cintec, joc și voie bună, de fapt stări etnice, morale și estetice ale sufletului românesc de totdeauna și de astăzi. Reține atenția păstrarea simplității desenului în linie și în cerc al jocurilor moldovenești, alături de vioiciunea și robustețea lor, in schimb supără intervențiile „neautentice" din dansurile oșenești și maramureșene. Dansurile muntenești aduc aerul proaspăt și tineresc, iar cele oltenești, ritmurile viforoase. Mai apar încă unele exagerări în planul stilizării unor dansuri populare și tendința de a conferi jocurilor feciorești din Transilvania salturi acrobatice, figuri sincrone de dans aerian! Au apărut și „inovații" echivoce, exagerări „comice" , in unele fragmente (unele variante de „Călușari").Dar dincolo de a- ceste rezerve, ansamblul „Rapsodia Română" demonstrează mereu potențialul său creativ inepuizabil, de ridicat nivel artistic, străduindu-se să facă din fiecare spectacol o adevărată solie a artei populare românești.
Vlad Andrei 
ORHEIANU

Frontul Plugarilor, Uniunea Patrio- ților. Partidul Socialist-Țărănesc, Partidul Național-Liberal (gruparea Tătărescul, Uniunea Oamenilor Muncii Maghiari, Partidul Național Democrat. în luna următoare, după multe oscilații și tergiversări, constrinse de împrejurări și de teama de a nu rămâne în afara evenimentelor. au acceptat să colaboreze cu comuniștii și social-democrații principalele partide burgheze — P.N.Ț. și P.N.L. —, formindu-se Blocul Național Democrat, pe baza unei platforme comune, ale cărei prevederi principale fuseseră fundamentate in perioada anterioară de Partidul Comunist Român. O însemnătate deosebită au avut legăturile Partidului Comunist Român cu cadre de comandă ale armatei, cu ofițeri și generali patrioți, care au colaborat activ la pregătirea militară a revoluției. Frontul Unic Național preconizat în documentele programatice ale partidului comunist încă din 1941-- s-a închegat treptat, pas cu pas, într-o formulă politi- co-organizatorică o- riginală, reflectind tradițiile și realitățile social-politice și naționale românești. Acordurile. z alianțele și alte forme de colaborare încheiate, deși erau diferite ca structură și componență, erau strîns legate prin obiectivele unice ale eliberării și independenței patriei, prin prezenta în cadrul fiecăreia a Partidului Comunist Român,prin rolul unificator și dinamizator al programului și acțiunilor sale. Toate forțele care au participat la înfăptuirea actului istoric din 23 August 1944 au recunoscut rolul primordial al comuniștilor și au acceptat soluțiile politice și militare propuse de ei, datorită realismului și viabilității lor. „I-a revenit Partidului Comunist Român — subliniază tovarășul Nicolae Ceaușescu — misiunea de cinste de a reprezenta forța națională cea mai activă in realizarea Frontului Unic Muncitoresc, de a uni forțele democratice împotriva războiului, pentru sabotarea mașinii de război fasciste și hitleriste, în organizarea și înfăptuirea actului istoric de Ia 23 August 1944, a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă".■ Modul in care Partidul Comunist Român a elaborat strategia de ansamblu a pregătirii. revoluției din August 1944, consecventa orientării sale în realizarea Frontului Unic Muncitoresc, ca premisă esențială a desfășurării cu succes a luptei de eliberare, suplețea în relațiile cu partenerii de colaborare, reali sau virtuali, au concretizat o cale originală, proprie, in teoria și practica revoluționară privind înlăturarea dominației străine și declanșarea unui proces social-politic transformator de mari dimensiuni.O caracteristică definitorie a procesului complex de pregătire a Actului istoric de Ia 23 August 1944 a constat in îmbinarea armonioasă a laturii politice și laturii militare. Existenta unui plan de ansamblu unic, intocmit in conformitate cu telurile urmărite, a fost socotită de Partidul Comunist o cerință de bază a pregătirii revoluției, o condiție „sine qua non" a victoriei. Elaborarea unui asemenea plan era impusă și de condițiile specifice, determinate de prezența pe teritoriul României a unor importante forțe militare germane. Prevederile planului reflectau, în esență, concepția generală privind organizarea și declanșarea unei acțiuni de tip insurecțional, care să angajeze întreaga națiune și armată, în totalitatea lor, ca singură cale viabilă de obținere a victoriei revoluției. Operațiunile forțelor insurecționale și populare române trebuiau să înceapă prin instituirea controlului asupra principalelor puncte și

zone strategice din țară, prin încercuirea și lichidarea comandamentelor și trupelor hitleriste de pe teritoriul național. în scopul utilizării cit mai largi a potențialului combativ al clasei muncitoare. au fost create formațiunile patriotice de luptă care să îndeplinească rolul de nuclee de raliere a efortului militar popular, în concepția organizatorilor revoluției conlucrarea formațiunilor de luptă patriotice cu armata fiind considerată ca o condiție esențială pentru îndeplinirea misiunilor ce le revenea.Partidul Comunist Român a adoptat decizia privind începerea revoluției atunci cînd pregătirile au fost practic încheiate, și în condiții interne pe deplin maturizate — o puternică efervescență populară, realizarea unității muncitorești și a consensului național, amplificarea stării de spirit antihitleriste a tuturor cetățenilor țării, inclusiv a militarilor, izolarea totală a hitle- riștilor și a guvernului antonescian. Situația revoluționară internă, care s-a dovedit a fi hotăptoare, a fost corelată cu evoluția ' evenimentelor politice și militare internaționale, care indicau un climat extrem de favorabil. Pentru a fructifica acest climat, acțiunea trebuia să fie declanșată concomitent sau in timpul imihentei ofensive sovietice la aripa de sud a frontului sovieto-german, ofensivă ce era de întrevăzut și care ar fi mobilizat pe front grosul trupelor germane, luîndu-le posibilitatea de a interveni masiv împotriva forțelor insurecționale românești.Unitatea și dirzenia cu care s-a declanșat și, apoi, s-a desfășurat revoluția, începind chiar din noaptea de 23 spre 24 august 1944, au fost rezultatul nu numai al atașamentului unanim al întregului popor la idealurile acesteia, dar și al prevederilor și măsurilor pregătitoare concrete făcute in domeniul politic și militar sub directa conducere și îndrumare ale partidului comunist. Desfășurarea evenimentelor din August 1944 reprezintă o strălucită confirmare a justeței strategiei și tacticii revoluționare ale partidului comunist, ale spiritului său creator. Prin toate acestea, prin modul in care a fost pregătită, organizată și condusă, revoluția din august 1944 reprezintă o contribuție originală, de mare preț a partidului nostru Ia îmbogățirea și dezvoltarea teoriei șl practicii revoluționare contemporane.Act energic și determinant al întregii noastre națiuni, început de eră nouă in istoria poporului român, eveniment decisiv în evoluția celui de-al doilea război mondial, a cărui durată a scurtat-o cu cel puțin șase luni, revoluția din August 1944 a demonstrat, hotărirea poporuIul,_rQ- mân de a respinge și zdrobi orice dominație străină imperialistă, de a fi liber‘.și stăpin în țara sa, de a-și clădi viitorul potrivit intereselor și aspirațiilor sale de progres econo- mico-social, independența și suveranitatea națională.Dezvoltarea socialistă impetuoasă a patriei noastre în toată această perioadă, succesele obținute, care au la bază munca liberă a poporului român, marile înfăptuiri din toate domeniile de activitate au fost posibile datorită victoriei revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă de acum 45 de ani, modului in care partidul comunist a elaborat planurile de dezvoltare a țării pe drumul socialismului și comunismului. Perioada ultimilor douăzeci, și patru de ani, epocă de mari și glorioase realizări ale poporului liber si stăpin pe soarta sa, arată cu strălucire neasemuită că drumul ales de popor, de națiunea română a fost (singurul drum în măsură să asigure înaintarea fermă a patriei noastre spre orizonturile civilizației noi, superioare, care asigură afirmarea și demnitatea omului nou. întregul nostru popor iși construiește azi. sub conducerea înțeleaptă a partidului, a secretarului său general, viitorul măreț și demn prin muncă și activitate neobosită, ducind țara pe culmile visate de înaintași, de toți cei care, de-a lungul vremii, au trăit, au muncit și au luptat pentru „viitorul de aur" al națiunii române.
Prof. univ. dr. 
Ștefan LACHE
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Sîntem în preajma unor aniversări pe care întreaga țară le trăiește intr-un climat de intensă mobilizare a energiilor creatoare : al 45-lea an de la revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă de la 23 August 1944 și Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român.Au trecut, iată, patru decenii și jumătate de la acel moment istoric de început de drum revoluționar cu implicații hotărîtoare în viața patriei și poporului.Scriind „cea dinții carte a nației" prin fapte înțelepte și temerare, istoria ne este astăzi și spicul de grîu al limbii române, griul rodind din adevăr in adevăr, și „construcția" de perenă existentă în cuget și-n ordinea materială a lucrurilor. „De la străbunii mei pină la tine" este un drum pe temeiul izvorului înnoirilor, drum străbătut cu patosul înălțării bucuriei existenței de fiecare om al României socialiste.în București, ca și în întreaga țară, oamenii au devenit marii clădi tori ai noii societăți. în largul sistem democratic, muncitorii din toate sferele sint adevă- rații stăpini ai zilei, de la răsăritul pur pină la împlinirea în echilibru stabil, iar faptele lor poartă girul libertății de gindire și acțiune. Capitala patriei a cunoscut o dezvoltare fără precedent, devenind o metropolă modernă, înfloritoare. Unitatea poporului, în acești ani de după Congresul al IX-lea, este sinonimă cu făurirea izbînzi- lor ; valorile materiale și

spirituale care sporesc patrimoniul național sînt pe măsura timpului, a largului sistem democratic, care a- sigură participarea tuturor in calitate de producători și beneficiari la tezaurul o- perei socialiste.Capitala este un oraș cu deschideri spre civilizația modernă, iar progresul ei atestă nivelul forțelor de producție in termeni definitorii la scară mondială, e pe măsura faptei revoluționare ; între 1944 și 1989 se întinde, vibrind de caratele

(Urmare din pag. I)voastră o intimplare pe care le-am povestit-o băieților : intr-una din zile ne adusese prinzul — aveam ciorbă de fasole și mîncam acolo in șantier, care pe unde apucasem. Deasupra noastră — cerul liber. Și-odată se pornește ploaia, ploaie torențială, de vară. Mincam ciorbă de fasole și nu se mai termina, că tot ploua de sus. Mincam fasole cu ploaie ! Acu’, privită in timp, in- timplarea pare hazlie. A- tunci era plină de dramatism !— Intimplări de astăzi, cu eroi aici de față ?loan Bun, comandantul taberei, intervine :— Povestiți dumneavoastră, tovarășe David, cum am intrat noi. din prima zi, in... conflict !Florin David, comandantul brigăzii hunedorene, suride hitru :— Păi, să vă povestesc. Brigada aceasta s-a constituit cu două luni înainte. Intre timp ne întâlneam de două ori pe săptămină, punind la punct toate a- mănuntele organizatorice. Ordinul era să nu fie nici mai mult, nici mai puțin de 100 de tineri. Erau mai mulți. Baza — elevii din anul IV de la Liceul nr. 1, liceul patronat de combinatul siderurgic, cărora li s-au alăturat 28 de tineri din anul II de profesională. Aceștia nu intraseră in calculul nostru, au venit din proprie inițiativă, și-au pus in mișcare o mulțime de susținători, ce să vă spun, au dorit cum n-am crezut că poate dori cineva , să meargă pe un șantier. Parcă ar fi fost vorba de o croazieră gratuită pe Canalul București — Dunăre, nu de muncă, așa au insistat. Cernindu-i pe cei mai slăbuți din punct de vedere fizic tot au rămas 7 în plus. Și aceștia nu voiau cu nici un chip să renunțe. Așteptau tăcuți, fermi,' și nici Unul nu -se clintea din rind. Ce puteam face ? I-am aliniat și-am zis : ultimii 7 din rind. cei mai firavi, să ră- mînă să mai crească. U- nora le-au dat lacrimile... Ne-am despărțit. In tren, ca în tren. O noapte de

drum, cintece de șantier, s-a incropit marșul. Sosim in tabără? unde eram așteptați. Masa era pregătită pentru 100 de persoane. 100 de paturi îmbiau la odihnă. Ne numărăm. 101. Numărăm din nou. 99. Iar numărăm. Și iar. In fapt erau 101 și al o sută unu- lea era cel mai firav din cei șapte. Călățorise clandestin, eu cred că și cu a- coperirea unor colegi, și acum aștepta sentința. „Te duci acasă cu primul tren“. „Nu mă descurc fără însoțitor". „N-ai unde dormi 1“ „Ba am, că-s cel mai mic, și dacă unim două paturi"... Pentru toate avea răspunsul pregătit...

vățat ți deopotrivă da transmis cite ceva foarte important pentru prezentul și viitorul lor.„La buclă", cum i se spune 1 punctului de lucru km 78+500, adjunctul de comandant de la brigada județului Covasna, elevul Attila Trufașu, de la Liceul agroindustrial din Tîrgu Secuiesc, are si el multe episoade semnificative de povestit. Dar, mai ales, ține să ne vorbească despre șansa extraordinară de a lucra umăr la umăr cu cei 150 de brigadieri de la I.M.G.B., muncitori de primă mînă, acolo la el în uzină, și care, aici, și-au luat în serios și rolul de con-
Brigadierii la noua 
magistrală albastră
Urmarea acestui „conflict" inițial : elevul Marius Stan, venit „clandestin" pe șantier, este acum sufletul brigăzii. Colegul său, Constantin Mațcu, adjunctul comandantului de brigadă, ne povestește cum, in primele zile, după ca s-a văzut acceptat, datorită faptului că toți căutau să-l ocrotească, să-i dea de lucru mai ușor, clocotea de mînie. Cind i-au spus să smulgă iarba de pe taluz. n-a mai răbdat: „Am venit să construiesc, nu să smulg iarbă. Asta puteam ,să fac și-.acasă“ — a izbucnit el. Acum,. unde e măi greu, acolo il întâlnești. Noi l-am intîlnit pe șantier, lucra la betoane, cu vibratorul; se citea limpede pe chipul lui convingerea că de calitatea betonului pregătit de el depinde soarta noii magistrale albastre. O mină de om! Numai suflet și numai zimbet. Acesta este „indisciplinatul" Marius Stan.In șantier sînt însă mulți tineri ca el. Inimoși, plini de viață, tot mereu în frunte, unde este nevoie de curaj, de entuziasm, de abnegație. Aceasta este școala șantierului. Și toți cei ce o urmează au de in

structori și pe cel d« educatori. Sînt tineri și ei, dar sînt membri ai partidului comunist și, ne spune tînărul interlocutor, „au ceva ce te determină să dorești să le semeni, să pășești ca ei și să vorbești și să gîndești ca ei : cumpănit, drept, cu siguranță de sine", li cunoaștem și noi pe unii dintre tinerii de la I.M.G.B., maistrul Ilie Enache, de Ia întreți- nere-reparații, și inginerul Iulian Vișan, de la sectorul cald, sînt cei ce coordonează (lucrînd cot la cot cu ceilalți, de altfel) activitatea brigăzii. Sau șefii de echipă Vasîie Cobilă, Ion Anin, Vasila Andrei sau Marin Ane... ,— Lucrăm aici de o lună de zile, și credem că n-am lăsat șublerul și microme- trul ca să ne odihnim — ne spune maistrul Enache. Am ținut să se vadă ceva pe urma noastră, să fie și aici, pe șantier, tot la loc de cinste numele uzinei noastre, cum la loc de cinste este oriunde rostesc inițialele I.M.G.B. Și mai e ceva...Și aflăm astfel ră. după ce s-aii succedat brigăzile tuturor sectoarelor (acum, cu sectorul IV, se încheie

acțiunea), comitetul municipal al U.T.C. a stabilit o recompensă morală pe care toți și-ar dori-o, dar, dintre toți, numai cei mai buni dintre cei buni o vor avea : fruntașii brigăzilor vor constitui, in încheierea acțiunii, o brigadă-exem- plu, care va avea privilegiul să continue, încă • lună de zile, experiența de brigadier pe acest mare șantier al țării. In final, se vor acorda distincții tuturor celor merituoși. Dar cea mai importantă distincție este chiar șansa de-a lucra in brigada- exemplu.— Și de a simți lingă umărul nostru, al celor ce în uzine și fabrici lucrăm pentru șantierele țării, umărul constructorilor, cei mai harnici muncitori și cei mai minunați tovarăși — ne mai spune interlocutorul. Acești brigadieri de profesie, ce construiesc pentru prezent și viitor lăsind ceva din ei. suLeiul lor, din personalitatea lor. peste tot pe unde pășesc....Subinginerul Cristian Ilinca este unul dintre a- ceștia. Are 31 de ani. a venit pe șantier prin transfer, la cerere, acum trei ani de zile, părăsind pentru toată viața „un loc cald și comod" — cum ce exprimă el, cu Ironie, despre vechiul loc de muncă. A vrut șantierul. A dorit să-și lege numele de opere durabile. Și-a format oameni cu care deja face planuri pentru viitoarele șantiere care vor urma. Cum este zidarul Cristinel Gheară, sau cum este muncitorul specialist Constantin Miș- cu, sau atîția și atiția alții de aici, din șantier.— In definitiv, șantierul înseamnă oamenii săi. Și aici, pe cel mai mare șantier al tineretului din cîte are țara, oamenii sînt toți la înălțime — ne spune subinginerul Ilinca. Și deoarece e prematur să plănuiesc viitorul fiului meu — are doar șase ani — nu pot decit să-i doresc să aibă șansa de a lucra pe un șantier al tineretului. Este școala cea mai potrivită pentru un tînăr : școala muncii, a dragostei de tară.
Anica FEORESCU
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Tabără internațională 
de vară pentru copiiIn cadrul natural, deosebit de frumos al Văii Timișului, străjuită de masivele Postăvarul și Piatra Mare, la Timișul de Sus s-a deschis o tabără internațională de vară a copiilor. Aici participă copii din 12 țări ale lumii, printre care România, Anglia, Portugalia, Spania, R.F.G., Mexic, Filipine, S.U.A., Japonia etc. Programul cuprinde activități menite să contribuie la educarea copiilor în spiritul înțelegerii și prieteniei, drumeții și excursii pentru cunoașterea pitoreștilor locuri din această parte a țării, activități cultural-artistice etc. (Nicolae Mocanul.
cinemaa făcut posibilă, mai ales in ultimii aproape douăzeci și cinci de ani, devenirea Capitalei in plan superior de viață, durind în dreaptă rinduială in vremea marilor prefaceri revoluționare, deasupra căreia omul s-a inăltat demn și cutezător.Noile construcții din București se armonizează perfect cu o nepieritoare realitate istorică, consem- nind puterea istorică a faptei, identitatea locuitorilor de aici in centrul cel mai fierbinte al evoluției.

pur și simplu, că aici au fost dintotdeauna sau că așa trebuia să fie.Pentru ca fapta muncii să se implinească e nevoie de trăinicie, de dăruire, de imaginație. Iar ceea ce constructorii au izbutit în București — urmînd îndemnurile și orientările de luminoasă perspectivă ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, mereu prezent ca un inspirat și strălucit ctitor de tară nouă, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, pe
Arcul de purpură al izbînzilor
autenticității, un arc de purpură al prefacerilor, cindva ideal, astăzi realitate, ani de victorii parcurși cu fervoare și convingerea nestrămutată ' că toți fiii acestui pămint se contopesc in dimensiunea fundamentală a ființei românești, a întregului național.Mi-ar fi greu, dacă nu de-a dreptul imposibil, să spun, alegînd oricare zi, care este prima oră de muncă în București, pentru că în uriașul tumult al transformărilor este o continuitate a gindului și faptei inefabilă, o exprimare demnă a voinței și pasiunii de a lumina certitudinea și optimismul. Munca, susținută necontenit de bucureș- tenii care au înțeles ce înseamnă păstrarea tradiției și cum se zămislește noul,

Zi de zi ne însoțește lumina fertilă care-și proiectează razele cu o putere fără seamăn și care aduce mileniile aici și prin noi a- cestea se vor regăsi peste milenii. Este lumina muncii creatoare de util și frumusețe, simbolizînd devenirea. Mă gindesc la această lumină caldă și inepuizabilă străbătînd Capitala, noile și largile-i bulevarde, contemplindu-i artera albastră — Dîmbovița —, stațiile metroului in continuă extindere. București — oraș cu vocația construcției. București — oraș al unui timp impetuos ! Sîntem martori ai înălțării unor edificii care vor dăinui cu frumuseți de poem peste ani și, prin puterea obișnuinței, ne deprindem Intr-atit cu ele încit sîntem convinși,

marile șantiere ale faptei revoluționare — reprezintă dovada trăiniciei unui popor, forța sa de creație. Adevărul muncii este și a- devărul vieții ! Se ridică noul din izvoarele eternei patrii, din izvoarele științei și artei, în virtutea specificului românesc. Gîridul și brațul, in lumina muncii, au învins nu puține greutăți ; aspirînd cu îndrăzneală la tot ceea ce poate fi uman, condiția morală a constructorilor este aceea a Învingătorilor, condiție care face posibilă performanța de durată.Istoria contemporană a Capitalei nu este o înșiruire de date, nu este un oarecare cumul de valori, ci însăși ființa înstelată a pulsului ei. Locuim în Capitală. Locuim într-o inimă fosforescentă 1 Extra

ordinara vitalitate a artei și științei, proiecția lor a decis in rezolvarea ecuației muncii. De-a lungul timpului, Capitala a avut o cultură specifică, bogată, activă, însă acum, cînd sint condiții mai favorabile ca niciodată, are dreptul și datoria, prin locuitorii săi, să susțină soarele răsărind de aici, mult mai luminos.O mare construcție economică, un edificiu cultural, un utilaj, o casă, o carte și tot ce este produs de mintea și de mina omului poartă însemnele atitudinii sale ; o atitudine morală, demnă și principială, un transfer de viață pentru viață. Calitatea vieții e direct proporțională cu fapta. Omul de acțiune, deprins cu schimbările e- sențiale al căror promotor este, trăiește fericit în aureola permanentului efort de înnoire, al împlinirii de conștiință. Hărnicie, demers spre civilizație, competență, perspectivă : iată citeva din atributele locuitorului Capitalei, al oricărui om de pe tot cuprinsul românesc. Omul de azi in onoarea omului de miine !A fi cu patria clipă de clipă în măreția prezentului. A fi cu patria îngemănat cu istoria ei ! Rostul patriei este chiar rostul nostru, al graiului nepieritor, în culorile idealurilor sub cerul senin, în griul copt de aurul muncii și certitudinile noastre sub purpura demnității comuniste.
Pavel PEREȘ

• Noiembrie, ultimul bal : UNION
(13 49 04) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• „Luna filmului pentru pace" — 
Copilăria lui Ivan : STUDIO (59 53 15) 
— 9,30; 12; 14,30; 17; 19,30
• Flori de gheață : AURORA 
(35 04 66) — 9: 11 ; 13; 15; 17; 19, CUL
TURAL (83 50 13) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19
• Secretul... armei secrete : LIRA 
(317171) — 9: 11; 13; 15; 17; 19, COS
MOS (27 54 95) — 9; 11: 13; 15; 17; 19
• Alo, aterizează străbunica : DRU
MUL SĂRII (3123 13) — 15; 17
• Viața ca o poveste (Filmul româ
nesc ieri și azi) : DRUMUL SĂRII — 
19
0 Experimentul : COTROCENI
(81 63 30) — 15; 17; 19
• De la literatură la film : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15
® Nava lui Yang : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 3.45; 11; 13,15; 15,45; 17,45; 
20. FAVORIT (45 31 70) — 9; 11; 13;
15; 17; 19, EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19
0 Program special pentru copii și 
tineret — 9; 11; Jandarmul și Jan- 
darmerițele — 13; 15; 17; 19, DOINA 
(16 35 38)
0 Program special pentru copii șl 
tineret — 9; Locuri in inimă — li; 
13; 15; 17; 19, PACEA (71 30 85).

teatre
0 Teatrul Național (14 71 71, sala 
Mare) : loneștil — 18; (sala Amfitea
tru) : Cineva te iubește — 18; (sala 
Atelier); Autograf — 18
0 Teatrul de Operetă (13 63 48) : Su- 
zana — 18
® Teatrul Mie (14 70 81. la Rotonda 
scriitorilor din Cișmigiu) : „Cintăm 
România de azi". Spectacol de sunet 
și lumină — 21
® Teatrul Ciulești (sala Majestic, 
'4 72 34): Arta conversației — 18,30 
w Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase““ (15 56 78, grădina Boema) : 
Bună seara, Boema ! — 19; (la Tea
trul de vară Herăstrău) ; Varietăți

® Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, la 
Teatrul de păpuși Herăstrău) : 
Pulul — 18

F
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In telegrame adresate TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Colective de oameni ai muncii din economie
raportează obținerea unor succese de seamă 

in înfăptuirea si depășirea planuluiIn telegrame adresate tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, noi colective de muncă de pe întreg cuprinsul țârii raportează îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan aferente perioadei parcurse din acest

an și din actualul cincinal. Oamenii muncii răspund astfel, prin realizări remarcabile, chemării secretarului general al partidului de a îndeplini planul pe opt luni pină la 23 August și pe intregul an pînă la marele forum al comuniștilor români — Congresul al XlV-lea al P.C.R.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist RomânStimate tovarășe Ceaușescu,Vă mulțumesc cordial pentru felicitările și urările transmise cu prilejul alegerii mele în funcția de prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez.Doresc să vă asigur că conducerea partidului nostru și eu personal nu vom precupeți eforturile ca relațiile de strînsă prietenie și colaborare dintre partidele și statele noastre să se adincească și să se dezvolte spre binele popoarelor noastre, al cauzei socialismului și păcii.

MIECZYSLAW RAKOWSKI
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Unit Polonez

ZIUA INDEPENDENTEI PAKISTANULUI

în telegrama Comitetului Județean Bihor al P.C.R. se raportează că oamenii muncii din industria județului au realizat, Ia 12 august, planul la producția- marfă pe trei ani șl opt luni, creîndu-se condiții pentru a obține pină la sfîrșitul acestei luni o producție suplimentară în valoare de peste 1,6 miliarde lei, concretizată in livrarea unor importante cantități de lignit, energie electrică, alte produse destinate sectoarelor prioritare și ramurilor inalt prelucrătoare ale economiei naționale. Pe aceeași perioadă a fost depășit planul la investiții cu 4 la sută, la construcții-montaj cu 4,5 la sută. De asemenea, au fost depășite sarcinile in domeniul construcției de locuințe, precum și prevederile la export.Este un minunat prilej pentru locuitorii județului nostru — se arată in telegramă — de a vă aduce un cald și profund omagiu, vii mulțumiri, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, strălucit conducător de partid și de țară, înflăcărat patriot revoluționar, genial giriditor al eDocii contemporane, luptător fără preget pentru o lume mai bună s’ mai dreaptă pe planetă noastră, pentru eroica activitate pusă in slujba făuririi României socialiste moderne și sprijinul statorr c acordat dezvol- iă-ii multilaterale, neîntrerupte, în ritm cu țara, a strămoșeștilor plaiuri bihorene.Oamenii muncii din industria județului Giurgiu — se arată în telegrama Comitetului Județean Giurgiu al P.C.R. — au îndeplinit, Ia 12 august, planul la producția- marfă industrială pe trei ani și opt luni, creindu-se astfel condiții pentru a realiza, pină la sfîrșitul anului, o producție suplimentară in valoare de peste 603 milioane lei. Realizarea planului cu 18 zile înainte de termen se reflectă, de asemenea, în creșterea substanțială a producției fizice, și îndeosebi a celei de utilaje tehnologice pentru lucrări miniere și metalurgice, gaze asociate utilizabile, produsa, ale industriilor chirilică; ușoară și alimentară.Folosim acest prilej — se subliniază in telegramă — pentru a vă
■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■aPrivită de sus, de pe culmile masivului Cozia, șoseaua care se avin- tă din Rimnicu Vilcea spre Sibiu, prin Defileul Oltului, prezintă imaginea unei panglici șerpuind prin- tr-un peisaj de o tulburătoare frumusețe. O șosea care cunoaște, de la un an la altul, un trafic rutier tot mai intens, Valea Oltului devenind. alături de traseele care duc spre și dinspre Valea Prahovei, spre și dinspre Litoral, cea mai animată arteră în actualul sezon estival.— Practic, pe Valea Oltului se în- tilnesc intr-un du-te-vino neîntrerupt, zi și noapte, autovehicule din toată țara și de toate felurile — de la autoturismele care se îndreaptă spre stațiunile montane sau maritime, pină la giganticele autoutilaje ale șantierelor de construcții — ne spune tovarășul locotenent-colonel Constantin Ungureanu, șeful Serviciului circulație al Miliției județului Vîlcea. în afară de cele care se află în tranzit pe Valea Oltului, spre alte zone turistice ale țării, foarte multe autoturisme care vin dinspre București sau Curtea de Argeș, Dră- gășani sau Tirgu Jiu, din Moldova sau Transilvania circulă pe drumurile care se împletesc și se despletesc spre renumitele stațiuni vilcene Căljmănești-Căciulata, Govora, Olănești, Voineasa. Acestora li se adaugă transporturile locale de călători și marfă, tractoarele și utilajele agricole, căruțașii, bicicliștii, motocicliștii. O circulație complexă, dinamică. De aici și sarcina noastră prioritară de a lua toate măsurile pentru ca ea să se desfășoare cursiv, în deplină siguranță.Măsuri care s-au aplicat și se a- plică întocmai, ceea ce face ca numărul accidentelor grave înregistrate pe Valea Oltului și pe celelalte trasee vilcene să fie mai mic decit anul trecut. Au contribuit la a- ceasta numeroasele acțiuni de prevenire inițiate de agenții de circulație în rindul diferiților participant! la trafic, în unități deținătoare de parc auto, în școli și grădinițe de copii. La porțile întreprinderilor și instituțiilor au ființat puncte de desfacere pentru echiparea tuturor bicicletelor cu cele necesare pe timp de noapte și vizibilitate redusă. împreună cu Direcția Județeană de Drumuri și Poduri Vilcea. care a ocupat anul trecut locul al doilea pe tară în întrecere, iar pe primul semestru al acestui an primul loc, s-au executat numeroase luorări de natură să ducă la În

ACTUALITATEA SPORTIVĂ

FOTBAL : Steaua și Dinamo• în primul meci al turneului internațional de fotbal ce se desfășoară în orașul spaniol La Coruna, echipa Steaua București. prestind un joc rapid și incisiv, după cum apreciază corespondentul sportiv al agenției Efe. a întrecut cu scorul de 2—1 (1—1) redutabila formație Real Madrid. Scorul a fost deschis de gazde in minutul 16 prin Michel, egalarea survenind în minutul 30 in urma golului marcat de Ilie Dumitrescu. In repriza a doua, fotbaliștii români au controlat jocul, reușind și golul victoriei în minutul 72 prin Hagi, care a șutat imparabil de la

dată/, mult tovarășe mult stimatăo iubiteîncă și Ceaușescu, Elena Ceaușescu, profunda gratitudine, cel mai omagiu pentru neobosita
exprima, stimate Nicolae tovarășă noastră fierbinte _ și pilduitoarea activitate revoluționară dedicată fericirii și prosperității poporului român, pentru a vă asigura că vom milita cu înaltă responsabilitate comunistă pentru înfăptuirea politicii partidului și statului nostru, pentru făurirea luminosului destin al patriei, pentru a întimpina cu cele mai bune rezultate a 45-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperiâlis- tă și Congresul al XlV-lea al P.C.R.Oamenii muncii din unitățile productive aparținînd Consiliului Popular al județului Vrancea au realizat planul pe patru ani ai cincinalului la producția-marfă industrială și la livrările de mărfuri către fondul pieței. Aceasta va determina obținerea, pină la sfîrșitul anului, a unei producții suplimentare de peste 310 milioane lei și livrarea la fondul pieței a unui volum de mărfuri de aproape 55 milioane lei.Unitățile subordonate Consiliului Popular al județului Mehedinți au îndeplinit și depășit, la 11 august, sarcinile de plan pe opt luni din acest an, creind condiții ca. pînă la sfîrșitul lunii august, să se obțină suplimentar peste 23 milioane lei Ia producția-marfă industrială, 35 milioane lei la prestări servicii. 4 milioane lei la livrările la fondul pieței și 21 milioane lei la investiții.Oamenii muncii din unitățile subordonate Consiliului Popular al municipiului Botoșani au raportat onorarea, la 10 august, a prevederilor de plan pe opt luni la indicatorii productie-marfă industrială, prestări servicii pentru populație si livrări de mărfuri la fondul pieței, ceea ce permite să se obțină, piriă la 31 august, un spor la producția-marfă industrială de, 23 milioane; lei, de 10 milioane:lel la prestări servicii și 3 milioane lei la livrări de mărfuri la fondul pieței.Oamenii muncii din orașul VatraDornei au realizat integral planul 

tărirea siguranței rutiere. S-a definitivat traseul ocolitor al municipiului Rimnicu Vîlcea atît spre Sibiu, cît și spre Pitești, Horezu și Drăgășani, la curbele periculoase de pe Dealul Negru, de la Bujoreni, Robești și altele s-au executat benzi duble de circulație, s-au modernizat marcajele stradale și s-a îmbunătățit semnalizarea' cu indicatoare și semafoare. Deosebit de binevenită se dovedește intervenția Serviciului circulație în amenajarea de noi locuri de parcare, mai ales pe văile Oltului și Lotrului, por- nindu-se de la constatarea că unii automobiliști, incintați de pitorescul locurilor, de monumentele istorice 
O circulație rutieră modernă, civilizată

RAID-ANCHETĂ PE VALEA OLTULUI

și de artă, de salba hidrocentralelor, opreau pe partea carosabilă a drumurilor, afectind cursivitatea traficului. Pentru afluența traficului în zona stațiunii Călimănești-Căciu- lata s-a dat in exploatare o nouă arteră modernă, care Începe din zona popasului turistic „Teaca" și revine la drumul national peste barajul de la Turnu.Plecind cu un echipaj de la Serviciul circulație al miliției vilcene Intr-un raid-anchetă, nici n-apucăm să intrăm bine pe Valea Oltului că, în timp ce așteptam la o trecere marcată pentru pietoni, autoturismul 11-B-Ț560 a țișnit pe lingă noi intr-o depășire riscantă. Pe bancheta din spate dormea un copil, iar mama lui, la volan, întrebată de ce incălcase o normă elementară de circulație, a răspuns doar atît : „Mă grăbeam 1“ Răspuns pe care l-au dat. fără să aibă absolut nici un motiv, și cei care au trecut prin fata aparatului radar cu cite 25—30 kilometri peste limita vitezei legale admise cu autoturismele 2-DB-5 302, 4-AG-7 006, 4-SB-3 028 și mulți alții. „Recordul" de viteză prin punctul în care se afla radarul — o curbă periculoasă — fusese atins, pină în ziua raidului nostru, de un automobilist din județul Hunedoara, care trecuse cu 120 de kilometri pe oră și puțin a lipsit să nu plonjeze direct in apele Oltului,

— victorii peste hotaremarginea careului de 16 metri. Au jucat următoarele formații : Steaua București : Lung — Dan Petrescu, Ungureanu, Bumbescu. Iovan, Mi- nea. Hie Dumitrescu (Balint), Muj- nai. Hagi, Lăcătuș. Rotariu ; Real Madrid : Buyo — Chendo, Schuster, Hierro, Gordillo, Solana, Michel, Martin Vazquez (Aldana). Sanchis, Butragueno (Lliorente), Hugo Sanchez (Losada).• Turneul de fotbal „Trofeul Villa de Madrid" a început în capitala Spaniei cu meciul dintre echipele Dinamo București și Tottenham Hotspur 

economic pe opt luni din acest an, la 10 august, înregistrind o depășire a producției-marfă industriale de 4 milioane lei, 'a desfacerii de mărfuri cu amănuntul de 6 milioane lei și a exportului cu 20,7 milioane lei.întreprinderea de Utilaj Chimic „Grivița Roșie" din București a raportat îndeplinirea sarcinilor de plan la export pe opt luni din acest an și realizarea unei producții suplimentare destinate partenerilor de peste hotare în valoare de 12 milioane lei.Colectivele de oameni ai muncii din unitățile Grupului întreprinderilor de Gospodărie Comunală și Locativă al județului Timiș au raportat că, la 10 august, au îndeplinit integral planul pe trei ani și opt luni din acest cincinal, urmînd ca, pînă la sfîrșitul lunii august, să realizeze un volum suplimentar de producție și prestări servicii în valoare de 85 milioane lei.întreprinderea de Produse Zaharoase Brașov a îndeplinit planul pe trei ani și nouă luni cu o pro- ducție-marfă suplimentară de 94 milioane lei. Au fost, de asemenea, îndepliniți indicatorii de eficiență.întreprinderea de Prefabricate din Beton „Progresul" din București a îndeplinit planul pe opt luni din ăcest an la producția- marfă industrială cu 23 de zile mal devreme, obținînd o producție- marfă suplimentară de 35 milioane lei.Oamenii muncii de la întreprinderea Forestieră de Exploatare șl Transport Oradea au realizat pro- ducția-marfă industrială planificată pe trei ani și opt luni, urmînd ca pînă la sfîrșitul lunii august să livreze în plus o producție-marfă industrială de 15 milioane lei.în telegrame se dă expresie ho- tărîrii ferme a oamenilor muncii din colectivele menționate de a îndeplini sarcinile ce le revin pe acest an și pe intregul • cincinal, sporindu-și astfel contribuția la realizarea în cele mai bune condiții a planurilor și programelor de dezvoltare multilaterală a patriei.
Cită deosebire între acest mod Iresponsabil de a pilota mașinile și intre comportarea prudentă, în spiritul și litera normelor conduitei preventive, de care dau dovadă tot mai mulți conducători auto profesioniști și amatori. Biciclistul Gheorghe Bojan nu va uita niciodată că. dacă astăzi mai este în viață, aceasta se datorește argeșeanului Ion Ispas. Vrind să vireze la stingă, fără să se asigure, Bojan a căzut cu bicicletă cu tot drept în fața mașinii I-AG-7 117. Numai atenția omului de la volan i-a fost salvatoare. Ca și căruțașului care mergea pe raza comunei Budești. Adevărul e că nu „mergea", ci dormea buștean,

aflat sub influența alcoolului. La un moment dat caii s-au speriat și au luat-o la goană pe mijlocul șoselei, creind panică printre automobiliști. Unul dintre ei, Constantin Ionescu, cel care se afla în cel mai mare pericol de a-și izbi mașina (l-VL-4137) de căruță, a executat o manevră inspirată, iar după ce s-a văzut „scăpat", nu și-a continuat drumul liniștit, așa cum ar fi făcut poate un altui. Văzînd pericolul la care erau expuși mulți alți automobiliști, a alergat după căruță, a strunit caii și i-a scos pe un drum lateral.întrucît Valea Oltului și mai toate drumurile vilcene. urmînd firul apelor sau coamele de muriți și dealuri, prezintă numeroase curbe, unele succesive, purtarea centurii de siguranță apare cu atît mai necesară. De aici, ideea de a face un sondaj, chiar in punctul care marchează jumătatea șoselei șerpuitoare de pe Valea Oltului. Din 137 de autoturisme (n-am luat în calcul celelalte autovehicule care au trecut prin fața noastră într-un sfert de oră. într-un sens și altul), 88 de conducători auto și pasagerii din dreapta lor purtau centuri de siguranță, in 11 cazuri le purtau numai cei de la volan, in 4 cazuri numai cei din dreapta lor, iar in 34 de cazuri — nici unii, nici alții. Doi din cei 34, care nu purtau centuri de siguranță.
(Anglia), meci încheiat cu o frumoasă victorie cu scorul de 3—1 (2—1) a fotbaliștilor români, care au dominat clar intilnirea — relatează agenția spaniolă de presă. Primul gol a fost marcat de Sabău în minutul 10, pentru ca englezii să obțină egalarea in minutul 22, datorită golului înscris de Howells. Cu un minut înaintea pauzei, Vaișcovici readuce echipa română in avantaj. în repriza a doua jucătorii români păstrează inițiativa, dar ratează mai multe ocazii, totuși, în minutul 75, înscriu al treilea gol, in urma unui penalti marcat de Ră- ducioiu. Iată formațiile aliniate în această partidă : Dinamo București : Stelea — Doboș (Mezaroș), Rednic, Lupescu, Andone, Klein, Sabău,. Mateuț. Lupu. Răducioiu, Vaișcovici (Zamfir) ; Tottenham : Thorstvedt — Butters, Fenwich, Allen (Rob

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaStimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Doresc să mulțumesc cordial Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și dumneavoastră personal pentru felicitările și urările pe care mi le-ați adresat cu prilejul alegerii in funcția de președinte al Republicii Populare Polone.Sint convins că relațiile de prietenie trainică și colaborare multilaterală dintre țările noastre se vor dezvolta în continuare favorabil, spre binele popoarelor noastre, in interesul întăririi forțelor socialismului, progresului și păcii.Vă rog să primiți cele mai bune salutări și urări de succese în munca de mare răspundere pe care o desfășurați, precum și de prosperitate poporului român.

WOJCIECH JARUZELSKI
Președintele Republicii Populare Polone

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 
Tovarășului CONSTANTIN DĂSCĂLESCU 

Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste RomâniaDragi tovarăși, *Adresăm mulțumiri cordiale Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste România, precum și dumneavoastră personal pentru urările transmise cu ocazia celei de-a 45-a aniversări a Renașterii Poloniei.împărtășim pe deplin convingerea dumneavoastră că dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare multilaterală dintre Republica Populară Polonă și Republica Socialistă România corespunde intereselor vitale ale popoarelor noastre, întărește forțele socialismului și progresului, servește operei de destindere și conlucrării pașnice pe arena internațională.Folosim acest prilej pentru a vă transmite dumneavoastră, dragi tovarăși, și întregului popor român salutări prietenești și urări de succese în realizarea planurilor de dezvoltare în continuare a Republicii Socialiste România.
WOJCIECH JARUZELSKI

Președintele Republicii Populare Polone

MIECZYSLAW RAKOWSKI
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Unit Polonez

Adunare festivă consacrată „Zilei brigadierilor"în municipiul Buzău a avut loc a- dunarea festivă consacrată „Zilei brigadierilor".Instituită din inițiativa secretarului general al partidului. tovarășul Nicolae Ceaușescu, „Ziua brigadierilor" s-a constituit într-un nou și e- moționant prilej pentru tînăra generație a patriei de a-și exprima profunda recunoștință pentru condițiile minunate dd muncă și viață create tuturor tinerilor, pentru încrederea ce le-a fost acordată de a participa la realizarea unor importante obiective ale dezvoltării economico-sociale a țării.Premergător „Zilei brigadierilor", pe șantierele naționale ale tineretului, precum și în toate județele au avut loc adunări festive de bilanț și complexe manifestări politico-educative, în cadrul cărora, relevîndu-se rezultatele bune obținute, tinerii bri
vremea

Prognoza meteorologică pentru in
tervalul 13 august, (ora 20) — 16 
august (ora 20). In țară : Vremea se 
va încălzi îndeosebi în sudul țării. Ce
rul va fi variabil, mai mult senin în 
partea a doua a intervalului. Vor că
dea ploi care vor avea și caracter de 
aversă, pe alocuri, la începutul Inter
valului în nordul și estul țării și, izo

ne-au răspuns aproape identic : „Ce. scrie la lege că e obligatoriu s-o port ? Nu scrie ! Așa că...“. Replica a venit din partea altor doi. tot automobiliști ca și ei. Bebi Dumitru. maistru la Exploatarea Minieră Bihor, cu autoturismul 2-BH-9587 : „E adevărat că a purta centura de siguranță nu e o obligație, ci o recomandare prevăzută de lege. O port din convingere. Am citit mult și am intîlnit cazuri in care centura de siguranță a salvat vieți omenești. Niciodată nu știi peste ce obstacol dai și te trezești în parbriz". Ion Balauru. subinglner la întreprinderea „Neferal" București (16-B-7704): „Și eu tot din convingere port cen

tura, care îmi dă. Intr-adevăr, mai ales la drum lung, un plus de siguranță, de încredere. Argumentul e simplu : la o izbitură violentă, brațele omului nu pot prelua decit a zecea parte din forța șocului. Iată de ce statisticile care arată că 8 din 10 persoane implicate in accidentele grave ar fi fost și astăzi în viată dacă purtau centurile de siguranță ar trebui să-i pună pe toti pe gîn- duri". Chiar și — sau, mai ales — pe cei doi bucureșteni. un maramureșean. un sătmărean și doi clujeni. care nu știau nici măcar cum și în ce fel să-și pună centurile. Semn că nu le folosiseră niciodată.De pe frumoasa Vale a Oltului am continuat raidul pe nu mai puțin frumoasa Vale a Lotrului, spre comuna Voineasa, care se întinde pe o distanță mai mare decît cea dintre București — Ploiești. Pe aici circulă nu numai autoturisme spre și dinspre stațiunea Voineasa. spre și dinspre Vidra, o altă nouă stațiune, aflată in plină construcție, ci și autoutilaje pentru șantiere, ca și „mastodonții" unității de mecanizare, transporturi și construcții forestiere, unitate fruntașă pe țară. 11 întîlnim lingă Brezoi pe Gheorghe Boșică. Numărul mașinii: 21-VL-1577. încărcătura: 18,5 metri cubi bușteni. Distanța de la punctul de încărcare-plecare pînă la noi: 99 kilometri, străbătuți numai prin 
son), Bergsson, Mabbutt, Sedglem, Gascoigne (Moran), Howells (Hendon), Stewart, Walsh.Pe stadionul Giulești din Capitală s-au desfășurat ieri primele meciuri din cadrul „Cupei Victoria" Ia fotbal. Iată rezultatele : Rapid — FCM Brașov 5—4 (după executarea loviturilor de la 11 m) — la încheierea timpului regulamentar de joc scorul a fost egal : 1—1 ; Victoria București — FC Farul Constanța 1—0 (1—0). Astăzi, de la ora 10, echipele FCM Brașov și FC Farul Constanța se vor întilni în partida pentru locurile 3—4, iar în continuare formațiile Rapid și Victoria București iși vor disputa finala turneului.

★BASCHET. Campionatul european de bașchet pentru cadete, desfășu

gadieri s-au angajat ca, în întîmpl- narea celei de-a 45-a aniversări a victoriei revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și an- tiimperialistă, să îndeplinească planul pe 8 luni și pe întregul an în cinstea celui de-al XlV-lea Congres al P.C.R.Participanții au exprimat hotărîrea lor de a nu precupeți nici un efort pentru transpunerea în viață a obiectivelor prefigurate în proiectul Pro- gramului-Directivă și Tezele pentru cel de-al XlV-lea Congres al partidului.într-o atmosferă insuflețitoare, de puternică angajare revoluționară, participanții la adunarea festivă consacrată „Zilei brigadierilor" au a- dresat o telegramă tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul general al partidului, președintele Republicii Socialiste România.
lat, în celelalte regiuni. Vîntul va sufla 
slab pînă la moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 10 șl 20 
de grade, ușor mai ridicate la sfîrșitul 
intervalului în sudul țării, maximele 
se vor situa. în ’general între'25 și 35 
de grade. In București : Vremea se va 
încălzi, iar cerul va fi variabil. Con
diții redtîăe de ploaie sub formă de 
aversă la începutul intervalului. Vîn
tul va sufla în general slab. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între 
17 și 20 de grade, cele maxime între 
30 și 33 de grade.

munți și păduri, prin grohotișuri, peste văi și peste ape. Ne spune că de 22 de ani colindă munții. Da, uneori l-a mai prins și frica, mal ales la vreme de iarnă. Dacă e pericol de accident? „Este — zice el — la tot pasul. Dar la noi — si sîntem multi cărăuși din ăștia „grei" — nu s-a mai _petrecut un accident grav de multă vreme. La noi e disciplină, nu jucărie ! Circulăm noi prin munți, dar nu ca-n codru. Adică vreau să spun că n-avem pe-acolo semafoare și nu mai știu ce indicatoare, dar avem in singe normele conduitei preventive. Fără ele ne-am duce de-a berbeleacul". Unul din colegii lui, în timp ce cobora cu buștenii, a rămas, deodată. în virf de munte, fără frine. Din clipă în clipă, mașina putea să se răstoarne într-o prăpastie. Pe măsură ce cobora, din ce în ce mai repede, se apropia tot mai mult de case, de oameni. Altul, in locul lui, ar fi sărit din mașină, să-și salveze viața și nimeni nu l-ar fi condamnat. Dar el a stat încleștat cu miinile pe volan și, cu o prezentă de spirit și o măiestrie profesională extraordinară, a reușit, cu eforturi incredibile, să aducă mașina pină intr-un loc unde, printr-o manevră abilă, s-o poată „culoa" pe o parte, limi- tind Ia minimum paguba materială, și salvînd multe case si vieți de oameni....In ziua raidului nostru, la intrarea dinspre Călimănești, pe frumoasa Vale a Oltului, se dădea startul într-o cursă cicloturistică organizată de Biroul de Turism pentru Tineret, sub genericul „Drumurile vitejiei românești". Cicliștii urmau să străbată trasee din județele Vilcea, Sibiu. Alba, Hunedoara. Arad, Bihor, Sălaj, Cluj și Mureș. Caravana cicloturistică își va încheia programul, Ia 19 august, la Monumentul ostașilor români de la Oarba de Mureș. Pină să se alinieze cicliștii, pînă ce organizatorii au dat semnalul de plecare, au trecut doar cîteva minute. Timp în care, dintr-un sens și din celălalt al panglicii șoselei șerpuitoare, s-au adunat zeci și zeci de mașini, ceea ce atestă valorile de trafic tot mai ridicate prin pitorescul defileu. Drum bun, cicliști ! Drum bun, automobiliști ! Drum bun tuturor celor care străbat frumoasa Vale a Oltului, toate frumoasele drumuri ale țării !
Petre POPA
Ion STANCIU

rat în sala „Olimpia" din Timișoara. a fost ciștigat de selecționata Cehoslovaciei. care a întrecut in finală cu scorul de 58—57 (26—28) e- chipa României. în partida pentru locurile 3—4 : U.R.S.S. — Spania 95—66 (42—30) ; pentru locurile 5—6: Italia — R.F. Germania 61—36 (42—24) ; locurile 7—8 : Iugoslavia— Franța 55—47 (34—25); locurile 9—10: Grecia — Polonia 54—52 (27—28) ; locurile 11—12 : Ungaria — Olanda 74—47 (29—23).CICLISM. Cea de-a 33-a ediție a competiției cicliste internaționale „Cupa Voința" a fost cîstigată de rutierul Dănuț Catană (Steaua). urmat in clasamentul general de coechipierul său Olimpiu Celea (Ia 1’20") șl de Nicolae Aldulea (Metalul Plopeni) — la 3’19”.

Poporul pakistanez aniversează la 14 august împlinirea a 42 de ani de la proclamarea independenței, evocînd cu acest prilej unul dintre cele mai importante momente ale istoriei sale naționale. Actul din vara anului 1947, care a venit să încununeze lupta de eliberare națională, a pus capăt mai multor secole de dominație străină și a deschis calea unor eforturi susținute în vederea făuririi unei vieți noi. într-un răstimp relativ scurt, tara udată de apele Indusului și populată de peste 80 milioane de locuitori și-a schimbat substanțial înfățișarea. Dacă în momentul proclamării independenței industria era ca și inexistentă, în prezent Pakistanul dispune de o industrie proprie diversificată, capabilă să realizeze o largă gamă de produse, cum sint Utilaje chimice, tractoare, autoturisme, nave, echipament rulant, îngrășăminte etc.De-a lungul fluviului Indus și al afluenților săi s-au înălțat o serie de baraje, ca acela de la Mangla șl Tarbela, și a fost realizată o largă rețea de canale de irigații, carte fac posibilă practicarea agriculturii pe uri sfert din suprafața țării. A iuat. de asemenea, uri puternic avînt acțiunea de prospectare a bogățiilor subsolului. La 8 august, presa pakistaneză a anunțat că, la numai o lună după descoperirea ză- cămîntului de la Bhangali, a fost dată la iveală o nouă sursă de pe
BOTOȘANI: Colocviile de artă plastică 

ale BotoșanilorCronica atît de densă în evenimente politico-educative și cultu- ral-artistice ce au loc în cinstea celui de al XlV-lea Congres al partidului înscrie, la Botoșani, o amplă activitate care dă expresie vibrantă simțămintelor de mindrie patriotică față de mărețele împliniri socialiste obținute sub conducerea clarvăzătoare a partidului, a genialului său strateg. Este vorba de manifestările cultural-artistice și expoziționale din cadrul ooloc- viilor de arte plastice ale Botoșanilor, aflate la cea de a cincea ediție. Inițiate în luna iunie a.c. și programate să aibă loc pină în preajma marelui forum al comuniștilor din noiembrie, manifestă
VA INFORMAM DESPRE:

Noutăți în cooperația gorjeanăCe este, de fapt, caracteristic UJECOOP-Gorj, dincolo de faptul că este o unitate cu titlul de „Erou al Muncii Socialiste" și că, patru ani consecutiv, a fost onorată cu „Ordinul Muncii" clasa1 ? Din discuția purtată cu Dan Morega, președintele acesteia, a- veam să aflăm că. in ultimii opt ani. uniunea a înregistrat un ritm de dezvoltare superior mediei de dezvoltare pe țară in toate sectoarele de activitate. Concret : dacă in 1981 UJECOOP-Gorj avea o activitate economică in valoare de circa 800 milioane lei, la sfirșitul anului în curs va atinge cifra de2 miliarde. Cifră notabilă, in care se includ creșterile de circa douăzeci de ori înregistrate la export, de aproape șase ori la industria mică, de șapte ori la prestări servicii etc. •Acordînd atenție cu prioritate dezvoltării echilibrate a activităților pe intreg județul, conducerea UJECOOP a urmărit, dincolo de satisfacerea cerințelor populației din cele mai îndepărtate comune ale județului, să fie eficientă pe plan economic. Iată, de pildă, dacă cu opt ani in urmă existau cooperative cu numai una sau două secții, la ora actuală numai opt cooperative dispun de cite 10—15 secții, iar la restul, de peste 15 secții, numărul total pe județ crescînd de la 360 cite existau în 1981 la 1 106 in anul in curs. Un punct forte al uniunii menționate îl constituie dezvoltarea unităților de alimentație publică din zonele turistice. Și popasurile turistice construite în ultimul timp, ca Jaleșul, Arcani, Hobița, Peștișani, Popasul Pandurilor la Padeș, complexul turistic de agrement și alimentație publică Drăgulești, recent dat în folosință, Pociovaliște-Novaci. ho- telUrile-restaurant Tirgu-Cărbu- nești, Baia de Fier, acesta cu o existență de numai o lună. Cheile Oltețului (Alimpești), în stadiu avansat de execuție fiind cabană turistică Polovragi, sînt o ilustrare vie a preocupării conducerii UJECOOP ca oricine trece prin Gorj să se simtă ca acasă.Deocamdată, o altă preocupare a uniunii este înființarea a cinci brutării la Roșia de Amaradia, Stănești. Albeni. Prigo- nia, Crasna, precum și dublarea capacității la fabrica de piine Tur- ceni. care va atinge o capacitate de 40 de tone în 24 de ore.In pas cu timpul, cu cerințele momentului, conducerea uniunii desfășoară un larg program de organizare și modernizare, începi nd cu acest an, a tuturor unităților din subordine. Scopul ? Creșterea volumului producției raportat la mijloacele fixe, la capacitățile de producție, la volumul desfacerii pe metru pătrat, pe suprafața comercială, în condițiile creșterii accentuate a eficienței economice. Și rezultate notabile, în această idee, au obținut cooperativele Tismana, Baia de Fier, Crușeț, Tîrgu-Cărbu- nești, Padeș. Dintre acestea, C.P.A.D.M.-Tismana este deținătoarea „Ordinului Muncii" clasa a IlI-a. Ion Luculescu. președintele acesteia, ne-o prezintă succint : „Cooperativa noastră deține un volum de 80 milioane într-un teritoriu cu 13 sate, la o populație de 12 000 locuitori. Dispunem de 80 de unități comerciale și de producție, de unități de alimentație publică, 

trol la Pasahti, In districtul Hyderabad. Prin darea în exploatare a celor două cîmpuri petrolifere, producția de țiței a Pakistanului va crește la 58 000 barili pe zi. Aceste rezultate constituie, desigur, un exemplu grăitor al dorinței poporului pakistanez de a depune eforturi sporite pentru continua înflorire a țării sale. Ele sînt puternic stimulate de programele de dezvoltare economică elaborate de guvernul de la Islamabad. Actualul plan de cinci ani (1989—1993) prevede un volum de investiții cu 40 Ia sută mai mare decît cel din cincinalul precedent.Animat de sentimente de prietenie față de popoarele care au pășit pe calea dezvoltării de sine stătătoare, poporul român urmărește cu interes și simpatie “rezultatele activității constructive desfășurate de poporul pakistanez. Intre Republica Socialistă România și Republica Islamică Pakistan s-au stabilit relații de colaborare, întemeiate pe deplina egalitate în drepturi și avantajul reciproc, care cunosc un curs mereu ascendent. O contribuție hotărîtoare la această evoluție au adus-o convorbirile la cel mai înalt nivel. înțelegerile și acordurile semnate cu aceste prilejuri au dat un puternic impuls conlucrării româno-pakistaneze, corespunzător intereselor celor două țări și popoare. cauzei păcii și înțelegerii internaționale.

rile colocviilor de arte plastice de la Botoșani au cuprins, pină in prezent, vernisarea a opt expoziții retrospective și personale, de pictură, acuarelă, sculptură, arta sticlei și porțelanului deschise la galeriile de artă din Botoșani și Dorohoi (urmate de momente literare și muzicale susținute de actori ai teatrului „Mihai Eminescu" și soliști ai orchestrei simfonice), inaugurarea unei expoziții permanente constituită din donații ale artiștilor, plastici contemporani la Ștefănești, localitate de obîrșie a pictorului Ștefan Luchian, colocvii propriu-zise și dezbateri la masa rotundă pe teme de artă etc. (Eugen Hrușcă).

de un nomenclator corespunzător de unități prestatoare de servicii. Toate gospodăriile comunei noastre participă la schimbul de mărfuri cu produse agroalimentare, definind un volum de circa șase milioane la nivelul zonei".Printre realizările de seamă cu care C.P.A.D.M.-Tismana se mln- drește se numără spatiile comerciale din satele Țopești, Pocruia, Celei, o bază zootehnică eficientă, o moară de apă, a cărei fundație e gata, cum gata sint pietrele cioplite din piatră de stîncă de meseriașii cooperativei de profil, cit și ciuturile din lemn de 'tisa. Așa cum ne explică președintele, la suprafața agricolă montană (la poalele munților Godeanu și Vil- canilor), deci aici, la Tismana, se simțea nevoia unei mori. Va fi făcută cu contribuția lor bănească și cu munca lor. Se mai „coc" în proiecte alte șase mori : o moară la două sate. Pînă atunci, măcinișul rezultat de la moara Tismana se va folosi la cele două brutării existente la nivelul comunei, modernizate cu cinci ani în urmă și cu o capacitate de șase tone în 24 de ore. Suficient să acopere, deocamdată, necesarul pe toate satele. Fiind zonă de deal si munte, zootehnia deține aici primatul. Asta si explică de ce conducerea C.P.A.D.M. a preluat, recent, de la industrie, un utilai complex de dărăcit. tors, răsucit si prelucrat lina. O. nouă unitate deci va realiza, pentru populație, diverse tricotaje și multe din femeile comunei vor găsi aici un loc sigur de muncă. Și nu numai aici, ci și în viitoarele secții de maro- fchinărie sau de țesut produse artizanat. Pentru că faima Tismanei în arta țesutului trebuie să se vadă nu numai la domiciliu, ci și intr-o unitate organizată, ni se subliniază. Fiind vorba de unul din punctele turistice din vestul județului, de mare atracție, dezvoltarea și modernizarea unităților de alimentație publică a fost una din preocupările de bază ale C.P.A.D.M.-Tismana. In plus, deschiderea unui punct PECO a înlesnit în ultimul timp deplasarea mai lesne a turiștilor dornici să cunoască inegalabilul peisaj tismăneam In curind, un autoservice va completa. in parte, dorința de rapidă urbanizare a localnicilor. Și ca o inițiativă pe care conducerea C.P.A.D.M.-Tismana a preluat-o ca pe un imperativ e ca, pină la sfîrșitul acestui an, . in cinstea Congresului al XlV-lea al partidului, să se treacă la autofinanțare. Reducînd creditele cu 30 la sută, crescînd cota parte a fondurilor, C.P.A.D.M. a făcut .un prim pas in această direcție. Ajutată în demersurile ei de fruntașii comunei, ca Dumitru Modoran, Ion Mîn- jescu, Ion Radu, Ștefan Cocină, Vasile Grecu, Constantin Fome- tescu etc., exemple personale în muncă, in contribuția la fondul de stat și în creșterea efectivelor Pp animale, susținută de un stil de muncă democratic șl exigent, conducerea C.P.A.D.M.-Tismana. printre cooperativele fruntașe din cadrul UJECOOP-Gorj. vrea să devanseze locul III obținut pe țară în întrecerea socialistă in sistemul comerțului cooperatist. Și are toate șansele.
Marta CUIBUȘ



România, președintele Nicolae Ceausescu desfășoară 
o activitate neobosită peotru construirea noii orlndniri, 
pentru edificarea unei lumi a păcii si înțelegerii

RELATĂRI Șl COMENTARII ALE PRESEI DE PESTE HOTARE

Activitatea susținută a României socialiste, a președintelui Nicolae Ceoușescu în favoarea păcii, dezarmării și securității, pentru soluționarea tuturor problemelor litigioase exclusiv pe cale politică, prin tratative, pentru lichidarea subdezvoltării și instaurarea unei noi ordini economice internaționale, pentru promovarea unei largi cooperări, reciproc avantajoase, intre națiuni, este amplu reflectată de mijloace de informare în masă de peste hotare.Presa internațională reliefează, totodată, succesele de seamă a'obin- dite de pcporul român în construcția socialistă, marile progrese realizate în industrie si agricultură, în toate domeniile de activitate, care pun in evidență înaintarea fermă a României pe calea socialismului și comunismului.Poziția constructivă exprimată de președintele Nicolae Ceaușescu în marile probleme ale omenirii contemporane în cadrul interviului acordat ziarului „TERCUMAN" din Turcia este oglindită în relatări ale unor agenții de presă din diferite țări.Președintele Nicolae Ceaușescu — relevă agenția egipteană MENA, relatind despre conținutul interviului — a cerut să se acționeze pentru oprirea cursei înarmărilor, ară- tînd că actuala situație mondială poate fi caracterizată ca foarte complexă. gravă. Președintele Nicolae Ceaușescu s-a referit la anumiți pași care s-au realizat in ultimii ani in direcția destinderii internaționale, avertizînd însă împotriva pericolului armelor nucleare .și al armamentelor, in general.Referitor la situația din Orientul Mijlociu, președintele României a subliniat că țara sa se pronunță pentru solutionarea pe cale politică a problemelor din această zonă și pentru o conferință internațională la care să participe toate țările interesate.Reliefînd poziția constructivă a jetului statului român in ce privește rezolvarea pașnică a tuturor stărilor conflictuale, agenția egipteană relatează : PreședinteleNicolae Ceaușescu a salutat încetarea luptelor dintre Irak și Iran, eonsiderind că trebuie făcut totul pentru a se ajunge, in cel mai scurt timp, la o reglementare generală, la o pace trainică. Președintele Nicolae Ceaușescu a arătat, totodată. că, deși România și Turcia fac parte din două blocuri militare diferite, in unele probleme importante ale vieții mondiale pozițiile celor două țări sini apropiate, ele acționind în direcția soluționării a- cestora in interesul păcii, al colaborării intre toate națiunile lumii.In interviul acordat ziarului ,,Ter- cuman" din Turcia, președintele României, Nicolae Ceaușescu. și-a exprimat îngrijorarea in legătură cu situația țărilor in curs de dezvoltare, cu împărțirea lumii intr-un grup restrins de țâri bogate și marea majoritate a statelor, care trăiesc in sărăcie — evidențiază agenția CHINA NOUĂ. în continuare, agenția arată, citind sublinierile președintelui României : Este bine cunoscut că în acest deceniu situația țărilor în curs de dezvoltare s-a înrăutățit, că ele au devenit mai sărace, datoria externă a acestor state ajungînd la peste 1300 miliarde dolari, in timp ce, anual, din țările în curs de dezvoltare merg spre statele dezvoltate zeci de miliarde de dolari. Alături de problemele dezarmării, problemele subdezvoltării și realizării unor noi relații economice mondiale au o importanță vitală pentru existența omenirii.Agenția menționează, totodată, că președintele României a declarat, referindu-se la acordul dintre U.R.S.S. și S.U.A. privind rachetele cu rază medie de acțiune : în oceanul armelor nucleare și al armamentelor, în general, acestea reprezintă numai o mică picătură. Discuțiile din cadrul N.A.T.O. privind modernizarea rachetelor nucleare cu rază scurtă de acțiune și tactice înseamnă mărirea puterii lor de distrugere de cel puțin patru ori.Politica externă activă a țării noastre, orientările elaborate de președintele Nicolae Ceaușescu, stadiul actual al dezvoltării societății românești, progresele deosebite realizate in anii socialismului și, îndeosebi, în perioada ce a trecut de la Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, sint pe larg reliefate in paginile presei din diferite țări.în ampla și energica activitate pe care o desfășoară președintele Nicolae Ceaușescu pe plan Internațional, problemele legate de eliminarea forței și reglementarea exclusiv pașnică a tuturor litigiilor, a stărilor de tensiune au continuat și continuă să ocupe un loc important, atit din punctul de vedere al teoriei, cit și al acțiunilor practice
I------------------------------CONTACTE IUGOSLAVO-ZAI- 1REZE. în cursul convorbirilor care au avut loc la Brioni, între Janez Drnovșek, președintele Prezidiului IR.S.F. Iugoslavia, și Mwando Nsimba, vicepremier al Zairului, au fost discutate probleme ale si- Ituației politice și economice internaționale. Au fost, de asemenea, abordate probleme înscrise pe a- genda viitoarei conferințe la nivel I înalt a mișcării de nealiniere și ale relațiilor bilaterale.. PRIMIRE LA BEIJING. Președintele Comitetului Permanent al 1 Adunării Naționale Populare a R.P. Chineze, Wan Li, l-a primit Ipe senatorul american Warren B.Rudman. Cu acest prilej, Wan Li și-a exprimat speranța că relațiile (dintre China și S.U.A. vor fi in continuare intensificate pe baza celor cinci principii ale coexistenței (pașnice. Promovarea in continuare a relaț’ilor chino-americane este în i-teresul popoarelor celor două și contribuie la pacea și stabi- I litatea in lume, a spus el.

— subliniază, In articolul „Pledoa
rie pentru dialog și rezolvare paș
nică a conflictelor in relațiile in
ternaționale'', ziarul marocan „LE MATIN DU SAHARA ET DU MAGHREB".Președintele României evidențiază cu fermitate adevărul că recurgerea la forță, la mijloacele militare n-a dus niciodată și nu va duce la 

© Soluționarea prin mijloace politice a probleme
lor internaționale deschise, o constantă a politicii 
externe românești © Alocarea unei părți însemnate 
din venitul național, factor-cheie pentru accelerarea 
dezvoltării economico-sociaie © Un succes excep
țional : lichidarea datoriei externe © Rezultate 
spectaculoase în dezvoltarea invățămintului @ Po
sibilități largi de participare nemijlocită a tuturor 
cetățenilor la conducerea vieții sociale, economice 

și politice a țării

o soluționare reală, durabilă a diverselor probleme — relevă cotidianul. Această teză găsește, de altfel, un argument puternic in experiența istoriei, care atestă că politica de forță și războaiele n-au făcut altceva decît să complice problemele, să le agraveze, accentuînd neîncrederea, dind naștere la noi focare de tensiune, compromițind viitorul relațiilor între statele respective pentru lungi perioade și a- ducind popoarelor prejudicii grave.Pentru dezvoltarea sa economico- socială accelerată, România a alocat. in ultimele peste două decenii o parte însemnată — de circa o treime — din venitul său național, elementul fundamental în strategia dezvoltării constituindu-1 efortul propriu, ca și armonizarea intereselor imediate cu cele de perspectivă — relevă ziarul „JAYAKARTA" din Indonezia, in articolul „Româ
nia — partener comercial cu largi 
disponibilități".După ce evidențiază că cea mai mare parte a fondurilor pentru dezvoltare a fost orientată către industrie, transporturi și agricultură, 90 la sută din fondurile fixe'de care disptlne România fiind realizate după 1965, cotidianul arată : forța economică a României de azi se caracterizează prin capacitatea de a-și măsura competitivitatea în schimburile internaționale, in cooperarea economică și tehnico-știinti- fică pe care o promovează cu toate statele lumii, indiferent de orindui- rea lor socială.România — scrie in încheiere „Jayakarta" — acționează pentru amplificarea în continuare a schimburilor comerciale cu toate statele, indiferent de orinduirea lor socială, pentru o participare largă Ia cooperarea și specializarea in producție cu alte țări și realizarea de acorduri de lungă durată, care să permită dezvoltarea cooperării pe baze stabile și asigurarea unei balanțe de plăți active.Cotidianul „GAZETA DO POVO“ din Brazilia a publicat articolul

GENȚIILE DE PRESA
- pe scurt___

NOUL PRIM-MINISTRU AL JAPONIEI, Toshiki Kaifu, a subliniat, in cadrul unei conferințe de presă, că relațiile țării sale cu Statele-Unite ocupă locul central în politica externă niponă. Totodată, ei s-a pronunțat pentru adincirea și dezvoltarea relațiilor de prietenie cu China și pentru normalizarea relațiilor cu U.R.S.S. Premierul nipon a declarat că dă o înaltă apreciere prevederilor de pace ale constituției Japoniei, adăugind că nu se pune problema revizuirii ei.MANEVRE MILITARE. Anul acesta, manevrele de toamnă ale N.A.T.O., denumite codificat ..Autumn Force ’89“ se vor desfășura în perioada începutul lunii sep

„Faceți cunoștință cu România, țară 
fără datorii externe", in care evidențiază : Începînd cu data de 31 martie a.c., poporul român nu mai are nici un fel de obligații financiare externe de nici o natură. A- cum, toate eforturile sale vor fi concentrate în beneficiul propriu, făcînd posibilă aplicarea unei politici de dezvoltare pe deplin liberă și independentă.Prin lichidarea datoriei sale externe, România are o poziție unică și de invidiat pe plan internațional — subliniază ziarul. În diferite state ale lumii. în special în țările în curs de dezvoltare, datoriile continuă să crească, acest fapt compromițind toate eforturile de progres.,,Gazeta de Povo" relevă că piața integrală a datoriei de către România a fost posibilă numai datorită efortului întregului popor român.

Ceea ce este deosebit de Important — evidențiază cotidianul — este faptul că România a reușit, în paralel cu achitarea datoriei externe, să realizeze dezvoltarea în continuare, în. ritm constant, a economiei naționale.Un articol consacrat lichidării datoriei externe a țării noastre a publicat și ziarul „OVACIONES" din Mexic, care arată :Evenimentul anunțat de președintele Nicolae Ceaușescu privind lichidarea integrală de către România a datoriei sale externe a fost apreciat in întreaga lume ca un succes excepțional. Adjectivul nu este exagerat, deoarece România este singura dintre țările în curs de dezvoltare care se poate mindri astăzi cu o astfel de realizare. Lichidarea datoriei externe are o semnificație deosebită pentru România, pentru viața economică și socială a locuitorilor acestei națiuni europene.în centrul întregii activități din economia românească se află înfăptuirea programelor de dezvoltare intensivă, de organizare și modernizare a industriei, a tuturor ramurilor sale, inclusiv a celor petrochimice, pe baza celor mal noi cuceriri ale științei și tehnicii— se arată în articolul „Ritmuri și 
rezultate spectaculoase in petro
chimia românească", publicat de ziarul „THE ISLAND'* din Sri Lanka.Industria chimică din România— subliniază ziarul — a fost o- rientată consecvent spre o structură modernă a producției, cu precădere către sectorul petrochimiei, care asigură valorificarea-cea mai eficientă a materiilor prime, în concordanță cu progresul științi- fico-tehnic contemporan. Sporirea producției petrochimice de circa opt ori în intervalul 1965—1988 a adus schimbări de esență în ansamblul ramurii, creind condiții ca în actualul plan cincinal (1986— 1990) România să se situeze, în ceea ce privește chimia și petrochimia, 

tembrie — mijlocul lunii noiembrie și vor include 16 exerciții militare separate, a anunțat Comandamentul Suprem al N.A.T.O. La manevre vor participa în total 205 000 militari.MANILA ȘI BERLIN, capitalele Filipinelor și R. D. Germane, au devenit orașe înfrățite. Un document în acest sens a fost semnat vineri, la Manila, de primarii celor două orașe.SATELIT MILITAR. Referin- du-se la evoluția navei cosmice americane „Columbia**, cu cinci cos- monauți Ia bord, lansată marți, a- genția T.A.S.S. relatează că, potrivit informațiilor apărute în presă, la 

în rîndul țărilor dezvoltate din punct de vedere industrial.în articol se pune accentul pe faptul că un rol de cea mai mare însemnătate în obținerea rezultatelor ce situează petrochimia românească pe un loc de frunte nu numai in ansamblul economiei naționale, ci și pe plan mondial, revine cercetării științifice și ingineriei tehnologice.în acest sens — relevă ziarul — Institutul Central de Chimie din București a devenit, sub îndrumarea academicianului doctor inginer Elena Ceaușescu, un autentic focar de progres pentru întreaga industrie chimică și petrochimică românească. Importantele rezultate obținute de academician doctor inginer Elena Ceaușescu pe tărimul cercetării și ingineriei chimice se reflectă într-o operă științifică impresionantă, avînd astăzi valoare de referință în ramurile de virf ale chimiei moderne. Datorită aportului cercetării științifice și ingineriei tehnologice, în cincinalul 1981—1985, ca și în cel actual producția industriei petrochimice s-a realizat aproape în întregime pe baza tehnologiilor originale românești, subliniază „The Island".Președintele României, Nicolae Ceaușescu, a arătat cu peste 20 de ani in urmă că unul dintre obiectivele importante ale politicii statului român îl constituie dezvoltarea continuă și perfecționarea Invățămintului de toate gradele — evidențiază intr-un articol revista „AL-RAED AL ARABI" din Iordania.Statul român a depus și depune eforturi financiare susținute pentru dezvoltarea invățămintului. S-a calculat, de exemplu, că suprafața clădirilor construite pentru invățămint tn ultimele două decenii echivalează cu suprafața a 10 orașe a cite 100 000 locuitori fiecare. în prezent, elevii și studenții reprezintă circa 25 la sută din populația țării.Sub conducerea directă a academicianului doctor inginer Elena Ceaușescu. președintele Consiliului Național al Științei și învăță- mintului, se acționează pentru perfecționarea și modernizarea continuă a bazei materiale a școlii românești. Programele școlare, metodele de predare și invătămint, conținutul manualelor școlare și cursurilor universitare se bazează pe ultimele cuceriri ale științei — se arată in articol.Rezultatele deosebite pe care le înregistrează învățămintul românesc ca urmare a îndrumării saie de către conducerea statului și condițiile minunate ce i s-au creat se bucură de un larg ecou și de o înaltă apreciere în afara granițelor țării. Astfel, un număr tot mai mare de studenți străini sint atrași de prestigiul internațional al școlii românești, pregătin- du-se în instituții de invățămint superior din România. De asemenea, un număr mare de tineri, îndeosebi din țările în curs de dezvoltare, își continuă în România, după absolvirea facultății, studiile pentru specializare sau doctqrat.Ziarul „LE PROGRES EGYP- TIEN“ subliniază într-un articol că o caracteristică a poporului român a constituit-o. de-a lungul timpului, lupta unită, pentru drepturi și libertăți. împotriva dominației străine. Aceste bogate tradiții ale unității și solidarității umane — arată cotidianul — au fost preluate de statul socialist român, care a asigurat, printr-o politică fermă de libertate socială și națională, de jure și de facto, egalitatea deplină în drepturi a tuturor cetățenilor, în toate domeniile de activitate.în concepția României, o adevărată egalitate a cetățenilor poate fi asigurată, în primul rind, prin realizarea unor condiții corespunzătoare de muncă și de viață, prin garantarea drepturilor la muncă, la Învățătură, Ia cultură, la o viață demnă. Printr-o politică de dezvoltare echilibrată a economiei, promovată consecvent, s-a asigurat dezvoltarea industriei, agriculturii și celorlalte ramuri ale producției materiale pe. întreg teritoriul țării.Pe planul vieții politice, egalitatea in drepturi între toți cetățenii se realizează prin reprezentarea lor corespunzătoare în toate organele politice, de stat și obștești, asigurindu-li-se posibilitatea neîngrădită de a participa la conducerea treburilor publice.(Agerpres)
aproximativ șase ore de la lansare, echipajul a plasat pe orbită un nou satelit militar secret. Amintind că — in baza programului de zbor — nava va reveni pe Pămint la 13 august, agenția T.A.S.S. arată că. pină atunci, va fi lansat încă un satelit secret, in cadrul programului Inițiativa de apărare strategică, cunoscut sub numele de „războiul stelelor".MIȘCARE REVENDICATIVA. Mecanicii și alte categorii de sala- riați de la metroul din Londra s-au aflat în grevă în sprijinul unor revendicări privind îmbunătățirea nivelului de trai. Acțiunile greviste s-au desfășurat, perlat, pe o perioadă de peste trei luni.ACCIDENT FEROVIAR. La 112 s-a ridicat numărul persoanelor care și-au pierdut viata in urma deraierii unui tren de pasageri, accident petrecut miercuri în statul Sinaloa, din nordul Mexicului — au anunțat surse oficiale mexicane.

belgrad : Consultări româno-iugaslave privind 
dezvoltarea relațiilor de colaborare prieteneascăBELGRAD 12 (Agerpres). — La Belgrad au avut loc consultări intre conducerile Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Socialiste România și Secretariatului Federal pentru Afacerile Externe al Republicii Socialiste Federative Iugoslavia. în spiritul Înțelegerilor și orientărilor convenite la nivel Înalt cu privire la amplificarea continuă a relațiilor de prietenie, colaborare și bună vecinătate dintre România și Iugoslavia, au fost examinate stadiul realizării acțiunilor și prevederilor documentelor bilaterale, extinderea raporturilor economice, a cooperării și specializării în producție. a colaborării în domeniile științei, culturii, invățămintului. tu

Cuba respinge condițiile puse de S.U.A. 
pentru normalizarea raporturilor reciproce

Un articol dinHAVANA 12 (Agerpres). — După cum relatează agenția Prensa Latina, ziarul „Granma" a publicat sub titlul „Cuba trebuie considerată așa cum este : țară socialistă și suverană", un amplu articol in care sint respinse condițiile puse de S.U.A. pentru normalizarea relațiilor dintre
Dezbateri în* Consiliul de Securitate asupra 

tensiunii in relațiile americano-panameze

Guvernul Republicii Panama cere trimiterea de observatori 
ai O.N.U. în zona CanaluluiNAȚIUNILE UNITE 12 (Agerpres). — La cererea Republicii Panama, Consiliul de Securitate s-a întrunit intr-o ședință de urgență pentru a dezbate situația din această țară.Luînd cuvîntul în cadrul ședinței, ministrul de externe panamez, Jorge Eduardo Ritter, a cerut Consiliului de Securitate să trimită un grup de observatori militari ai O.N.U. în zona Canalului Panama pentru a preintîmpina actele de agresiune ale S.U.A. împotriva Panama. El a arătat că trupele americane prezente pe teritoriul țării sale continuă acțiunile provocatoare, încâlcind suveranitatea și integritatea teritorială a

Contacte vizînd înfăptuirea procesului de reconciliere
națională în AngolaKINSHASA 12 (Agerpres). — La Kinshasa s-atl desfășurat convorbiri intre președintele Zairului, Mobutu Șese Seko, și președintele Angolei, Jose Eduardo dos Santos. Au fost discutate în principal aspecte legate de înfăptuirea procesului de reconciliere națională in Angola.La plecarea din capitala zaireză, in cadrul unei întîlniri cu ziariștii, șeful statului angolez și-a exprimat optimismul față de perspectivele reglementării situației interne din țara sa — relatează agenția T.A.S.S. Dorim ca toți fiii Angolei să-și poată aduce contribuția la refacerea și dezvoltarea patriei — a adăugat el.La rindul său, președintele Mobutu Șese Seko. care este mediator în negocierile dintre părțile angoleze. a declarat că va continua să acționeze pentru soluționarea proble

AMERICA CENTRALA ,

Impulsuri noi eforturilor de paceChiar in ziua cînd se Împlineau doi ani de la adoptarea planului de pace în America Centrală, cunoscut sub numele de „Esquipolas II", a cincea reuniune a președinților țărilor din Zonă aproba o suită de acorduri care, după părerea multor observatori, ar putea pune capăt efectiv opoziției armate nicaraguane — așa-numiții „contras" — deschi- zind, totodată, drumul spre o încetare negociată a războiului civil din Salvador. Potrivit hotărîrilor adoptate, in viitoarele patru luni forțele „contras" ar urma să fie demobili- . zate, sub control internațional, Ince- tindu-și astfel existența o organizație înarmată și finanțată de la bun început de S.U.A., organizație care vreme de opt. ani a purtat un război singeros. soldat, de ambele părți, cu circa 18 900 de morți — majoritatea civili — 50 000 de răniți și mari pagube materiale.Niciodată nu s-a știut cu exactitate numărul nicaraguanilor aflați în rîn- durile acelor forțe, probabil și din rațiuni legate de volumul finanțării. După declarațiile unor lideri „contras". forțele respective ar număra 13 000 de combatanți, aflați pe teritoriul Hondurasului, în zona de frontieră cu Nicaragua. în timp ce oficialități nicaraguane estimează că ne teritoriul național s-ar afla 2 500. iar alți 6 000. însoțiți de vreo 10 000 de membri ai familiilor lor. sint în Honduras.„Sentință de condamnare Ia moarte pentru forțele contras", o „Lovitură de grație" sau „Forțele contras mor ; odihnească-se in pace !“ — asemenea titluri din ziarele centroameri- cane vorbesc prin ele însele despre starea de spirit creată. Destinatarii ..funeraliilor" au avut, deocamdată, reacții diferite : în timp ce unii exponent! ai lor s-au declarat gata să se conformeze înțelegerii, să procedeze la o „demobilizare voluntară", cu „condiția unor garanții efective de integrare în viața politică nicara- guană", alții neagă însăși posibilitatea unor asemenea garanții, consideră hotărî-rea „precipitată" și socotesc că ..lupta trebuie să continue". A- ceastă împrejurare, ca și insistența generală a liderilor „contras". în sensul că dezarmarea lor trebuie să fie voluntară. îi face pe unii observatori să se întrebe dacă nn cumva e vorba de o „sciziune planificată", care ar corespunde dorinței S.U.A. de a nu renunța, pentru orice eventualitate. 

rismului, pe linia organizațiilor de masă și obștești. S-a procedat, de asemenea, la un schimb de păreri in legătură cu unele probleme internaționale actuale.Din partea română a participat Constantin Oancea, adjunct al ministrului afacerilor externe, iar din partea iugoslavă, Ilia Giuklci, adjunct al secretarului federal pentru afacerile externe.Cu acest prilej, adjunctul ministrului afacerilor externe al României a fost primit de Budimir Lon- cear, secretar federal pentru afacerile externe al R.S.F. Iugoslavia.La convorbiri și primire a fost prezent ambasadorul român la Belgrad, Dumitru Popa.

ziarul „Granma**cele două state. Cuba „poate trăi foarte bine și fără Statele Unite**, scrie „Granma", relevînd că „o politică anticubaneză obtuză și sortită eșecului poate afecta interesele cele mai legitime ale poporului american însuși".

țării și vlolind tratatul cu privire Ia Canalul Panama. Ministrul panamez a cerut Consiliului de Securitate să întreprindă măsuri pentru a prein- tîmpina ciocniri armate deschise și a pune capăt agresiunii împotriva țării sale.Reprezentantul S.U.A. la O.N.U., Herbert Okun, a respins acuzațiile formulate de reprezentantul panamez, incercînd să justifice prezența și sporirea efectivelor forțelor militare americane in Panama.Consiliul de Securitate și-a suspendat dezbaterile in această problemă, ele urmind să fie rețuate intr-o viitoare reuniune.

mei angoleze și a subliniat necesitatea respectării încetării focului, așa cum s-a convenit in luna iunie, la consfătuirea șefilor de stat africani de la Gbadolite.
★O nouă rundă de negocieri cu privire la instaurarea păcii in Angola, dintre reprezentanții Guvernului R. P. Angola și ce! ai grupării Unita, onoziția angoleză înarmată, s-a încheiat in 'ocalitatea zaireză Nsele. Desfășurate începînd de marți. 8 august, cu medierea președintelui Zairului, Mobutu Șese Seko, negocierile au dus la realizarea unor progrese — relevă postul de radio „Vocea Zairului". Convorbirile dintre delegațiile celor două părți urmează să fie reluate la 17 august, de asemenea în Zair.

la un asemenea mijloc de presiune. Se știe doar că S.U.A. s-au situat insistent pe poziția că demobilizarea forțelor „contras" ar trebui operată numai după alegerile de la 25 februarie viitor, din Nicaragua, mai precis după confirmarea că ele s-au desfășurat „in condiții de deplină libertate". Astfel, înțelegerea realizată la reuniunea președinților este socotită un clar succes al guvernului sandinist, care, cu o săptămină în urmă, a încheiat un pact electoral cu cele 21 de partide opoziționiste, de natură să le asigure acestora posibilități de a-și desfășura campania electorală prin mijloacele de informare in masă, a suspendat recrutările pentru serviciul militar și a acceptat controlul internațional (din partea O.N.U. și O.S.A.) asupra desfășurării viitoarelor alegeri anticipate.înțelegerile ,Ja virf" sînt notabile și din alt unghi : este pentru prima oară după acordurile de la Esquipolas cind intr-un asemenea cadru s-a ridicat problema de a se negocia încheierea unui alt conflict armat din zonă, cel din Salvador, soldat cu vreo 70 000 de victime în cei nouă ani de Ia declanșare. La reuniune nu a fost acceptată propunerea guvernului Salvadorian de a se stabili o „simetrie" între „contras" și insurgenții salvadorieni, dar s-a adresat acestora apelul de a negocia cu guvernul spre a se ajunge la o înțelegere de încetare a ostilităților și de încorporare în viața civilă.Cei cinci președinți s-au înțeles, totodată, și asupra unor măsuri vizînd combaterea traficului de droguri in zonă, precum șl ocrotirea mediului ambiant.Dincolo de prevederile concrete, hotărîrile politice adoptate de reuniunea „la virf" de la Tela constituie incă o dovadă a viabilității căii tratativelor, a faptului că numai in jurul mesei-rotunde și manifestind receptivitate față de opiniile și interesele tuturor interlocutorilor se poate avansa pe terenul aspru al instaurării păcii în istmul dintre Americi. Faptele arată deopotrivă că pentru a ajunge la înțelegere, pe baza corn-, promisului rezonabil, reprezentanții statelor centroamericane nu au nevoie de tutela sau de sfaturile nimănui, că, dimpotrivă, soluționarea deplină a situației din zonă presupune înlăturarea amestecului străin, care s-a dovedit principalul
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• Reluarea ostilităților la 
Beirut • Întrevederi ale se
cretarului general al Organi
zației Națiunilor Unite în le
gătură cu situația din LibanBEIRUT 12 (Agerpres). — După o scurtă pauză, simbătă au fost reluate duelurile de artilerie grea intre părțile aflate în conflict in capitala Libanului. Potrivit surselor oficiale, citate de agenția MENA, focul cel mai puternic a fost semnalat în zonele muntuoase și în cea mai mare parte a zonei de est. Noile incidente grave s-au soldat, după primele estimări, cu alți 13 morți și peste 70 de răniți, făcînd astfel ca numărul celor care și-au pierdut viața In ultimele două zile să se ridice la 40, iar al răniților la peste 200,NAȚIUNILE UNITE 12 (Agerpres). — Secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a avut convorbiri cu reprezentanții la Națiunile Unite ai celor cinci țări membre permanente ale Consiliului de Securitate in legătură cu situația din Liban. Surse ale O.N.U. au declarat că au fost trecute in revistă eforturile Comitetului celor trei țări arabe pentru Liban și acțiunile posibile ale O.N.U. in sprijinul soluționării crizei din această țară.Poluarea mediului înconjurător reduce serios producția alimentară a planetei
— relevă un raport al F.A.O.ROMA 12 (Agerpres). — într-un raport special al Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație șl Agricultură (F.A.O.), dat publicității la Roma, se subliniază necesitatea adoptării celor mai urgente măsuri pentru a se opri procesul poluării mediului înconjurător, care provoacă diminuarea rapidă a fertilității solului, precum și contaminarea apelor și aduce prejudicii ireparabile atmosferei. Toate acestea — se subliniază în document — pot avea consecințe serioase pentru populația globului, care, pină în anul 2000, va atinge șase miliarde locuitori — relatează agenția T.A.S.S.Omenirea pierde anual cinci pină Ia șapte milioane hectare teren arabil și peste 11 milioane hectare de păduri, ceea ce afectează considerabil clima planetei. Ploile acide, care au devenit un fenomen curent in multe regiuni, provoacă mari prejudicii.
ITALIA

Campanie împotriva MafieiROMA 12 (Agerpres). — Premierul italian. Giulio Andreotti, a a- nunțat inițierea unei campanii da luptă Împotriva Mafiei și a crimei organizate. Luind cuvîntul în cadrul Comitetului ministerial pentru informații și securitate, premierul a arătat că acest program de acțiuni reprezintă un obiectiv prioritar al guvernului. El s-a referit in continuare la unele dintre măsurile preconizate, cum ar fi descurajarea traficului și consumului de droguri și a delincventei, intărirea normelor legislative împotriva acțiunilor infracționale, angajarea mai fermă a forțelor de ordine împotriva crimei organizate. în context a subliniat că numai in ultimele șase luni 128 persoane au fost ucise de diferite grupări mafiote.

obstacol in calea pacificării. Așa, de pildă, in preajma reuniunii s-au făcut multe speculații in jurul divergențelor dintre Nicaragua și Salvador. socotite drept piedică majoră in realizarea acordului. Pentru ca, în cele din urmă, cum scrie agenția Efe, „toți participanții să se declare satisfăcut!, începînd cu Alfredo Cristiani, președintele Salvadorului, politician cu orientare de dreapta, chemat să pună capăt războiului cu Frontul Farabundo Marti de Eliberare Națională, pină la sandinistul Daniel Ortega, șeful unui stat care și-a afirmat limpede' orientarea spre socialism, și căruia reuniunea i-a reiterat necesitatea de a continua procesul de democratizare a țării sale".Comentind condițiile ce au permis acest nou pas important în direcția păcii în zonă, observatorii subliniază, totodată, „noul climat internațional", care a înlesnit înțelegeri referitoare și la alte conflicte regionale.înțelegerile realizate la Tela au creat în cercurile politice centroamericane o atmosferă de optimism, de speranță, poate chiar de euforie. Unii cred că prin negocieri Ia fel de serioase s-ar putea rezolva și alte conflicte din regiune, nu mai puțin sin- geroase, ca cel din Guatemala, unde operează cea mai veche mișcare de gherilă din America Centrală șl unde sint denunțate frecvent cazuri de violare a drepturilor omului, atribuite fie autorităților, fie unor formațiuni paramilitare de extremă dreaptă. De fapt, unul din capitolele acordului politic semnat de cei cinci președinți se referă la „asistența pentru demobilizarea tuturor persoanelor implicate in acțiuni armate în țările regiunii". Unii dintre observatori sînt de părere că dacă se confirmă o asemenea interpretare optimistă a înțelegerilor „la virf". America Centrală ar putea vedea sfîrșitul a două decenii de războaie, care au făcut aproximativ 200 000 de victime, sute de mii de refugiați și exilați. cufundînd această zonă într-o profundă criză economico-socială, care. Ia rîndul ei. infierbîntă în permanență climatul politic. Ca și reuniunile precedente, cea din. Honduras vine să întărească credința că ieșirea din cercul vicios stă in continuarea și aprofundarea dialogului. în îndeplinirea riguroasă a înțelegerilor.
V. OROS
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