
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ! TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe trimisul special al revistei „Danas“ din R.S.F. IugoslaviaTovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, joi, la Snagov, pe Miroslav Lazanski. trimis special al revistei ..Danas" din Republica Socialistă Federativă Iugoslavia. Cu acest prilej, tovarășul Nicolae Ceaușescu a acordat un interviu pentru revista „Danas".
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU, ÎMPREUNĂ CU 

TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, ÎN CAPITALĂ 
NOUA MAGISTRALĂ A METROULUI, o modernă și remarcabilă 
ctitorie a „Epocii Nicolae Ceaușescu", a fost inaugurată, ieri,

IN TELEGRAME ADRESATE 

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

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

în înfăptuirea și depășirea planului
IN PAGINA A V-A

intr-o atmosferă de profundă mindrie patriotică și aleasă 
recunoștință fată de partid, fată de marele său conducător

însemnătatea internă și internațională 
a revoluției de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă din August 1944

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, împreunâ cu tovarășa Elena Ceaușescu au efectuat, 
joi, 17 august, o vizită de lucru în Capitală, în timpul căreia 
a fost inaugurată noua magistrală a metroului bucureștean.Un număr impresionant de locuitori ai Bucureștiului au ținut să ia parte la această nouă întîlnire cu iubitul conducător al partidului și al țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu tovarășa Elena Ceaușescu. Oameni ai muncii din marile întreprinderi ale Capitalei, studenți și elevi, pionieri și șoimi ai patriei le-au venit în în- timpinare cu inimile pline de bucurie, cu cele mai alese sentimente de dragoste și prețuire. Prin manifestări vibrante, locuitorii celui mai mare oraș al țării au ținut să exprime acum, în atmosfera de puternică angajare patriotică în care întregul nostru popor întîmpină a 45-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și Congresul al XIV-lea al 

partidului, sentimentele de gratitudine pentru impresionantele prefaceri care au avut loc în Capitală în anii „Epocii Nicolae Ceaușescu", tind, la inițiativa și sub îndrumarea nemijlocită a conducătorului partidului și statului, au fost create puternice platforme industriale. s-a transformat din temelii înfățișarea urbanistică prin înălțarea unor impozante ansambluri de . locuințe, s-au construit numeroase obiective social-culturale.Cu satisfacție și profundă mindrie patriotică pentru tot ce s-a realizat în cadrul amplului program de sistematizare și modernizare, de înnoire continuă a capitalei României, mii și mii de bucureșteni au întîmpinat și aplaudat cu multă dragoste și prețuire pe tovarășul Nicolae Ceaușescu și 

pe tovarășa Elena Ceaușescu, pe întregul parcurs al vizitei, înminin- du-le ou afecțiune și gingășie flori, exprimind calde mulțumiri pentru grija ce o poartă oamenilor muncii din întreaga tară. Prin urale și ovații puternice, s-a dat glas și cu acest prilej deplinei adeziuni față de Hotărîrea Plenarei Comitetului Central al P.C.R. privind propunerea de reînvestire a tovarășului Nicolae Ceaușescu, la Congresul al XIV-lea al partidului, în înalta funcție de secretar general al Partidului Comunist Român, pentru a conduce în continuare cu aceeași clarviziune destinele poporului și ale țării pe calea luminoasă a socialismului și comunismului. Cetățenii veniți în întîmpinare au scandat cu însuflețire „Ceaușescu reales la al XIV-lea Congres", „Ceaușescu să trăiască, Bucureștiul să-nflorească“. Pe mari pancarte erau înscrise urări la adresa partidului, a secretarului său general, a patriei noastre socialiste, a harnicului popor român.

Vizita a început pe șantierul monumentalului edificiu public de importanță republicană care va adăposti MUZEUL NATIONAL 
DE ISTORIE AL REPUBLICII 
SOCIALISTE ROMÂNIA. Am' plasat la confluența unor mari artere — Calea Plevnei, Știrbei Vodă și Splaiul Independenței —, noul muzeu, prin semnificația social-politică și grandoarea arhitectonică, vine să întregească in mod reprezentativ zestrea edilitară a Capitalei.Caracterul monumental al acestui edificiu, specific marilor construcții realizate in ultimii ani, este redat de faptul că include o suprafață de peste 150 000 mp. Dintre datele cele mai semnificative rețin atenția cele 22 de săli, avind fiecare o suprafață de circa 1 000 mp, care vor oferi cadrul prezentării în cele mal bune condiții a
(Continuare in pag. a IlI-a)

Se împlinesc, în aceste zile, 45 da ani de la revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă si antiimperialistă, strălucit act de voință și demnitate națională al poporului român, care a marcat răsturnarea dictaturii antonesciene și întoarcerea armelor contra Germaniei hitleriste, alungarea trupelor naziste de pe teritoriul țării, oonstituindu-se, astfel, într-un eveniment de însemnătate istorică fundamentală, deschizător al unei ere noi, de profunde transformări poli- tioe, economice șl sociale in viața patriei, de împlinire a năzuințelor celor mai scumpe de libertate, independență, progres ale întregii noastre națiuni.„Masele populare, arăta tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU — definind, in toată amploarea lor excepțională, dimensiunile procesului revoluționar declanșat o dată cu insurecția armată de la 23 August 1944 — și-au do- hinclit. cu arma in mină, dreptul la libertate și neatirnare, dreptul de a fi deplin stă- pine pe bogățiile naționale, de a-și făuri destinele potrivit intereselor și aspirațiilor proprii, precum și posibilitatea de a construi pe pămintul patriei cea mai dreaptă și cea m»i înaintată orinduire socială — orin- duirea socialistă și comunistă".Sărbătorirea măreței victorii de acum patru decenii și jumătate are loc în condițiile puternicei efervescențe creatoare determinate de dezbaterea largă în partid, cu participarea întregului popor, a documentelor Congresului al XIV-lea al Partidului Comunist Român. Strîns unit în jurul partidului, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, poporul român privește cu mindrie drumul măreț de victorii și împliniri parcurs in această perioadă, își reafirmă voința de. a nu precupeți nimic pentru înflorirea continuă a României so-' cialiste, libere, suverane și independente, pentru înălțarea ei pe culmi tot mai înalte de civilizație și progres. Hotărîrea Plenarei din iunie a C.C. al P.C.R. de a se propune realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în fruntea partidului, propunere aprobată și susținută cu nețărmurit entuziasm de toți comuniștii, de întreaga noastră națiune, constituie chezășia supremă a înfăptuirii acestor mărețe țeluri, a realizării de noi și noi iz- binzi pe calea luminoasă a socialismului și comunismului.Manifestindu-și sentimentele de profundă satisfacție și mindrie patriotică pentru grandioasele succese în construcția social-economică, in special în anii de la Congresul al IX-lea al partidului — care a deschis o nouă epocă în istoria patriei 

— poporul nostru își exprimă hotărîrea de a cinsti cu noi și noi Înfăptuiri marele act istoric de la 23 August, de a nu precupeți nici un efort pentru a da viață proiectelor și programelor de mare anvergură menite a-i asigura un viitor tot mai fericit.Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român — moment de însemnătate istorică în viata poporului român — a inaugurat perioada marilor împliniri și a grandioaselor ctitorii ale construcției social-eco- nomice, a deschis, in același timp, calea afirmării fără precedent a României pe arena internațională, a angajării ei plenare și dinamice în eforturile generale ale forțelor social-politice înaintate ale contemporaneității pentru edificarea unei lumi a păcii, înțelegerii și colaboră
ION STOIAN

membru supleont al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.

rii, pentru soluționarea justă și durabilă a marilor probleme cu care se confruntă omenirea la sfîrșitul acestui secol atit de tumultuos și plin de prefaceri revoluționare.Cronica glorioasă a celor 24 de ani1 care au 'trecut de la Congresul „marilor deschideri", cum a fost numit cel de-all IX-lea Congres, înscrie, la loc de frunte, activitatea neobosită, fermitatea, luciditatea și consecventa cu care, în spiritul unei înalte responsabilități față de soarta propriului popor, a întregii umanități. secretarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, făuritorul și cel dintîi promotor al politicii externe românești, a militat și militează pe mai departe, fără preget, pentru înlăturarea spectrului unui război nimicitor, pentru oprirea cursei înarmărilor și înfăptuirea dezarmării, pentru salvgardarea celui mai de preț bun al popoarelor — pacea.Este, de aceea, profund îndreptățită mîndria poporului nostru pentru poziția pe care o ocupă astăzi țara noastră pe arena mondială, pentru larga deschidere planetară a politicii sale externe, strălucit jalonată de istoricele vizite, întîlniri și convorbiri ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în țări de pe toate continentele, de frecventele contacte și discuții ale secretarului general al partidului, președintele Republicii cu șefi de state și guverne, cu conducători de partide și de alte organizații politice de pe întreg globul, pentru contribuțiile inestimabile aduse de conducătorul partidului și statului la soluționarea în chip democratic a marilor probleme ale contemporaneității, la afirmarea 

unor relații interstatale cu totul noi, bazate pe egalitate in drepturi, pe respectarea neabătută a independenței și suveranității naționale.Evocarea gloriosului drum pe oare poporul nostru a pășit o dată cu înfăptuirea actului demnității naționale de la 23 August 1944 constituie un prilej de a evidenția, o dată mai mult, semnificațiile multiple, interne și externe, ale acestei adevărate pietre de hotar în istoria națională, ale contribuției de ecou universal a României la zdrobirea fascismului.înfăptuirea revoluției din acel neuitat August de foc este rezultatul acțiunii energice, al luptei pline de abnegație a întregului popor, sub conducerea partidului comunist, care, de la început, s-a impus ca cel mal dîrz și hotărit apărător al intereselor supreme ale patriei, al independenței și integrității sale teritoriale. Partidul comunist a ințeles de la început marile primejdii pe care la reprezenta fascismul încă din anii ascensiunii acestuia în Europa și. într-un moment de grea încercare pentru destinele țării, a avut meritul nepieritor de a fi știut să aprecieze cu luciditate realitățile și să adopte hotăririle ce se impuneau, stringind, în jurul său, într-o coaliție a deplinului consens național, forțele patriotice cele mai largi, toate grupările democratice și progresiste, oștirea în întregimea sa, pentru salvarea ființei patriei și poporului nostru.Patriotismul fierbinte al comuniștilor și-a găsit o elocventă expresie, încă în perioada premergătoare declanșării marii conflagrații mondiale, în acțiunile de luptă și manifestațiile patriotice antifasciste și antirăzboinice, culminînd cu marea demonstrație de la 1 Mai 1939 de la București și din alte centre ale țării, în organizarea cărora un rol hotări- tor a revenit tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu. Același patriotism și a- ceeași luciditate au caracterizat uriașa activitate de elaborare și înfăptuire a strategiei rezistenței naționale, desfășurată în toate compartimentele — economice, sociale, politice și militare — ale societății > românești, pentru pregătirea condițiilor necesare în vederea izolării depline a regimului antonescian, trecerii la realizarea insurecției armate, care a dat semnalul începerii revoluției antifasciste.Declanșată în Împrejurările internaționale prielnice, create de succesele militare ale statelor care făceau parte din coaliția Națiunilor Unite, îndeosebi de succesele armatelor sovietice, care au dus pe umerii tor greul războiului, insurecția a întrunit sprijinul și adeziunea întregului
(Continuare in pag. a Vl-a)

BUCUREȘTI: Productivitate 
înaltă a munciiîn perioada care a trecut din a- cest an. colectivele de oameni ai muncii din Capitală, acordînd o atentie deosebită materializării măsurilor cuprinse în programele de organizare si modernizare a producției. au realizat un grad înalt de înnoire. în condițiile în care au fost livrate economiei naționale si la export însemnate cantități de produse care valorifică superior materiile prime si materialele. Astfel. ca urmare a introducerii unor tehnologii noi. avansate, cum ar fi sudura sub strat de flux, turnarea în forme vidate, nitrurarea ionică Si altele, utilizării intensive a capacităților de producție si a timpului de lucru, ridicării nivelului de pregătire profesională a personalului muncitor. productivitatea muncii a inregistrat un ritm de creștere de 8.5 la sută fată de aceeași perioadă a anului precedent. respectiv o creștere de peste 17 000 lei pe fiecare om al muncii. Se cuvine subliniat faptul că întregul spor de producție realizat de industria Capitalei a fost obtinut pe seama creșterii productivității muncii. Rezultate deosebite au obtinut colectivele întreprinderilor de mecanică fină. Electromagnetica. de calculatoare, de microelectronică. de aparate si utilaje pentru cercetare si altele, care, prin- tr-o strînsă colaborare cu institutele de cercetare si proiectare din Capitală, au implementat In producție noi linii de fabricație mecanizate și automatizate. (Gheor- 

ghe Ionifă).
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Organizarea temeinică a muncii de partid
— suportul rezultatelor economice superioareSphela de Foraj Scăieni. Din 1978 ți pină în zilele din urmă la o instalație de foraj de tipul 2 F200 — 2 DH 117 nu s-au efectuat reparații capitale, totalizind 55 635 de ore de funcționare. Dacă ținem seama că timpul mediu de funcționare fără reparații capitale a unei instalații de foraj este de 24 000 de ore, performanța realizată de echipa comunistului Constantin Țopăie, considerat cel mai bun lăcătuș-mecanic. al schelei, este cu totul remarcabilă.Baza de Ateliere și Transport a Trustului de Foraj-Extracție. în aceste zile a intrat în probe tehnologice o instalație mobilă pentru controlul materialului tubular direct la sonde. De regulă, acest control se efectuează la bază, fiind necesar ca materialul tubular să fie transportat din schele, uneori de la distanțe foarte mari, pină aici. Asemenea instalații erau folosite pină acum doar de o singură firmă din lume. Autorii acestor realizări deosebite — inginerul Constantin Tache, subingi- nerii Gheorghe Licu și Gabriel Zainea, maiștrii Ion Petre și Aurel Toma.întreprinderea de Cartoane, Hîrtie și Confecții Prahova Scăieni. Se află în fază finală modernizarea instalației de mare productivitate pentru fabricarea cartonului duplex destinat ambalării mărfurilor pentru export. Instalația, unicat in țara ■noastră și la parametrii mondiali, va face posibilă creșterea apreciabilă a producției pe ansamblul întreprinderii.Iată cîteva concludente fapte de muncă, printre multe altele, pe care le-am reținut pe traseul documentării noastre prin unități ale orașului prahovean Boldești-Scăieni. Fapte ce ilustrează forța și capacitatea organizațiilor de partid de a imobiliza energiile oamenilor muncii pentru a fi, prin rezultate superioare în producție, la înălțimea marilor evenimente politice din acest an ale poporului nostru. Astfel, la Schela de Foraj, sondorii au predat beneficiarului 24 de sonde, cu patru mai mult peste plan. Pină la 23 August și-au propus să predea încă cinci sonde, din care două înainte de termen. La Baza de Ateliere și Transport planul de producție a fost realizat în primele 7 luni ale acestui an in proporție de 139 la șută. Accelerarea ritmului de creștere a producției, depășit cu constantă pină acum, a transformat în certitudine dorința colectivului de la întreprinderea de Cartoane, Hîrtie și Confecții de a onora chema-, rea de a îndeplini planul pe opt luni pină la 23 August și planul anual pină la Congresul partidului.Succesele obținute de colectivele de muncă amintite, ca și din celelalte unități, așa cum sînt ele oglindite în rezultatele economice de ansamblu ale orașului, reprezintă în fapt consecvența cu care organizațiile de partid acționează în mod concret pentru îndeplinirea hotărî- rilor, programelor și planurilor de măsuri adoptate în temeiul obiectivelor cuprinse în documentele de partid, in cuvîntările tovarășului Nicolae Ceaușescu. Evident, specificul muncii face ca aceste hotărîri- programe și planuri de măsuri să difere de la o organizație de partid la alta. Le unesc Insă discernămîn- tul și claritatea cu care sînt stabilite si formulate prioritățile, fixarea precisă a răspunderilor' modalitățile simple și unitare de urmărire a îndeplinirii lor.Cunoscînd aceste aspecte relatate

Acțiuni concrete, eficiente pentru 
rentabilizarea activității în zootehnie 
----------- In unități din Consiliul Agroindustrial Nădlac, județul Aradîn spiritul sarcinilor subliniate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la recenta plenară lărgită a Consiliului Național al Agriculturii, precum și al Hotăririi adoptate de acest organism, una din principalele îndatoriri ale organelor și organizațiilor de partid din agricultură, ale conducerilor de unități și ale specialiștilor este să acționeze cu toată răspunderea pentru crearea tuturor condițiilor ce se impun in vederea obținerii producțiilor planificate în zootehnie și, pe această bază, a realizării unei activități rentabile. Este vorba, în principal, de asigurarea unor cantități de nutrețuri îndestulă

toare și de bună calitate, pregătirea temeinică a condițiilor pentru perioada de stabulație a animalelor, modernizarea tuturor adăposturilor și introducerea apei acolo unde lipsește, întărirea ordinii și disciplinei la fiecare loc de muncă, ridicarea continuă a pregătirii profesionale a lucrătorilor din acest sector, în articolul de față ne-am propus să analizăm modul în care acționează Consiliul Agroindustrial Nădlac pentru a îndeplini sarcinile trasate de conducerea partidului privind crearea unei baze trainice de dezvoltare a zootehniei și rentabilizarea acestui sector.
Practic, toate unitățile agricole din Consiliul Agroindustrial Nădlac, județul Arad, dispun de condiții bune pentru obținerea de recolte mari la culturile de cîmp, ceea ce face ca acest sector să se înscrie constant cu beneficii substanțiale, în zootehnie însă, mal ales, ca urmare a nerealizării producțiilor planificate, se înregistrează pierderi care, an de an, trebuie acoperite din realizările celuilalt sector. De ce acest decalaj între cele două sectoare ? Era prima întrebare căreia a trebuit să-i dea răspuns, în primăvara anului trecut, noua conducere a consiliului agroindustrial de aici. Analizînd cauzele acestei stări de lucruri a rezultat o a doua întrebare : ce trebuie făcut pentru redresarea acestui sector ?întrucît în unitățile agricole de aici nu se puteau nici măcar invoca acele probleme ce țin de insuficiența bazei materiale, în special a furajelor, măsurile de revitalizare a acestui sector trebuiau să vizeze îmbunătățiri în domeniul organizării muncii, al ordinii și disciplinei. Iar în ce privește activitatea consiliului se impunea înlăturarea, în primul rind, a mentalității că situația nu poate fi cu nici un chip schimbată, date fiind o serie de cauze care, chipurile, ar depăși puterile și competențele consiliului și ale factorilor de conducere din unitățile respective.în ce a constat schimbarea stilului de muncă ne spune tovarășul loan Bota, președintele actual al consiliului, „Cum este și firesc, circuitul primirii și transmiterii sarci-

Viața de partid în orașul
Boidești-Scăienichiar de cei implicați, 11 întrebăm pe tovarășul Gheorghe Dumitru, prim-secretar al Comitetului Orășenesc de Partid Boldești-Scăieni, dacă aceste succese pot fi considerate drept efect al muncii politico- organizatorice desfășurate de organul orășenesc de partid. „Nu — a fost replica interlocutorului nostru. Meritul principal revine organelor și organizațiilor de partid din unitățile economice, deoarece aici se hotărăște soarta producției. Noi nu facem altceva decit să ne străduim de a conferi un caracter unitar, închegat întregii munci politico-orga- nizatorice, de a orienta astfel organele și organizațiile de partid încît să-și îndeplinească cît mai bine rolul lor de conducător politic la locul de muncă, de a face' să înțeleagă mai presus de toate un adevăr simplu. dar hotărîtor in activitatea de partid, și anume că eficiența ei este înainte de toate măsurată nu de ceea ce ți-ai propus să realizezi, ci de ce ai realizat din ce ți-ai propus. Numai așa vom putea răspunde cerinței formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu potrivit căreia îndeplinirea de către partid a rolului de forță politică conducătoare presupune implicarea activă, cu întreaga răspundere, a fiecărei organizații, a organelor de partid, a fiecărui membru al partidului în înfăptuirea politicii partidului, în desfășurarea în cele mai bune condiții a activității în toate domeniile".De la bun început ni s-a Impus atenției străduința comitetului orășenesc de partid de a circumscrie cu discernămint spațiul desfășurării muncii politico-organizatorice. Și, sub acest aspect, cele două schele. de foraj și de producție, datorită dispersării locurilor de muncă pe o arie geografică întinsă, ridică probleme mai complexe. Este drept, sediile celor două unități, unde se iau deciziile, unde se află bazeie de aprovizionare și de staționare a e- chipelor de intervenție, sînt, în același timp, și locul cel mai potrivit pentru desfășurarea unor acțiuni politico-organizatorice de mai largă cuprindere. Treptat însă se accentuase tendința de concentrare a muncii politico-organizatorice la a- ceste sedii, ceea ce a determinat, într-o bună măsură, compartimentarea activității de partid, desprin- ddreâ ei de oamenii carfe răspund ■ nemijlocit'de realizarea planului la foraj și extracție. De aceea, comitetul orășenesc de partid, in urma concluziilor desprinse din studiile efectuate de comisiile pe probleme, de colective ale activului de partid, din examinarea critică a activității desfășurate de comitetele de partid din cele două schele, a determinat redistribuirea centrelor de greutate ale muncii de partid din acest sector prin aplicarea îmbinată a unor măsuri organizatorice și politico- educative cu o finalitate precisă — ridicarea responsabilității comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii, întărirea ordinii și disciplinei ca factori primordiali în realizarea principalului obiectiv prioritar al muncii de partid : îndeplinirea planului la foraj și extracție. Astfel, s-a hotărît, printre altele, ca adunările generale de partid, invățămîn- tul politico-ideologic, cursurile de calificare și perfecționare a pregătirii profesionale să se desfășoare 

nilor, al informațiilor n-a fost întrerupt, întrucît este util și obligatoriu. Altele sînt însă sarcinile principale ale acestui organism pentru care, de fapt, a și fost înființat : găsirea soluțiilor pentru a rezolva problemele cele mai spinoase. La noi, problema centrală pentru redresarea sectorului zootehnic a fost — și în unele unități continuă să rămină — realizarea unei concordanțe depline între producțiile planificate pe animal și efectivele în creștere, pe de o parte, și suprafața bazei furajere în scădere și spațiile din adăposturi, care se mențin la aceleași dimensiuni, pe de altă parte". Cum s-a procedat ?Desigur, că într-un Interval scurt nu sint motive să ne așteptăm la schimbări radicale într-un sector atît de complex, cum este zootehnia. Să notăm totuși o primă realizare : într-o perioadă scurtă, de numai un an, s-a reușit rentabilizarea fermei de vaci cu lapte a întreprinderii Agricole de Stat Nădlac, asupra căreia nu vom stărui. Amintim doar cîteva din căile prin care s-a ajuns la a- ceasta : amenajarea unui sistem local de irigații ce permite udarea culturilor furajere, de la care se obțin acum patru-cinci coase de fin anual ; totodată, s-a acordat atenția necesară culturilor duble, care asigură un siloz de calitate : au fost organizate o pajiște artificială și o tabără de vară ș.a.Problema cea mai acută însă — care și acum se află în preocupările consiliului — a constituit-o 

chiar la sonde. O altă măsură adoptată a constat în întărirea controlului asupra activității de producție în schimburile de noapte. Pentru a- cestea s-au alcătuit colective formate din cadre tehnice ale schelelor, inclusiv inginerii-șefi și directorii, care asigură o asistență tehnică și control exigent la mai multe sonde în tot timpul schimbului de noapte. De asemenea. consiliile oamenilor muncii și comitetele sindicatului au fost stăruitor orientate spre a-și intensifica preocupările pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și viață ale sondorilor. Toate acestea au însemnat in ultimă instanță căi și metode concrete în trecerea obiectivelor fixate pe terenul concretizării.Consecvența care trebuie să caracterizeze înfăptuirea prevederilor și programelor adoptate ne-a fost clar pusă în evidentă de tovarășul Gheorghe Bratosin. secretar al comitetului orășenesc de partid, care ne-a relatat despre modul în care este organizată și condusă acțiunea de modernizare a proceselor de producție. Punctul de plecare l-a reprezentat precizarea exactă a obiectivelor : modernizarea bazei tehnice existente cu forțe proprii și minimum de investiții. în acest scop, dintr-un număr mare de propuneri au fost selecționate pentru acest an 89 de măsuri asupra cărora să-și concentreze cu precădere atenția comitetul orășenesc de partid, organele și organizațiile de partid din unitățile economice ale orașului. Ur- mînd o logică firească, comitetul orășenesc de partid a trecut la organizarea pe un front larg a desfășurării acțiunii, inițiind studii, a- nalize. schimburi de experiență, controale etc. De aici s-ar putea trage concluzia că întiietatea ar fi avut-o munca organizatorică. Acest aspect este însă relativ, el limi- tîndu-se la faza de început a acțiunii, cînd s-au fixat, într-un cadru larg, obiectivele, forțele și căile pentru înfăptuirea modernizării proceselor de producție. Dar o dată cu declanșarea acțiunii, laturile tehnice. organizatorice și educative, e- voluînd pe liniile de forță ale obiectivelor comune, s-au întrepătruns, ceea ce a conferit demersurilor și intervențiilor comitetului orășenesc de partid dinamism, flexibilitate, consecventă în atingerea obiectivelor propuse. Astfel, pină în prezent au fost înfăptuite 66 de măsuri din programul de modernizare a proceselor de producție, care au condus la obținerea unui spor de producție- marfă de aproape 66 milioane' lei.La rezultatele obținute în sfera producției de bunuri materiale se. adaugă și concludente înfăptuiri pe plan social și gospodăresc-edilitar. Din cele două localități de altădată, Boldești și Scăieni, legate- cu ani în urmă de o șosea stropită cu păcură care nu împiedica praful să plutească permanent deasupra ei, a apărut un oraș nou, cu numeroase blocuri de locuințe, cu străzi asfaltate. cu un centru inundat de peluze cu flori. Oamenii din aceste locuri, mobilizați de o organizație de partid puternică și cu vechi tradiții, și-au făurit un nou destin cuprins in marele și strălucitorul destin al patriei socialiste. Iar faptele lor de muncă vin în întîmpinarea noilor și luminoaselor perspective prefigurate în proiectele de documente pentru marele forum al comuniștilor români.
Constantin VARVARA 
Ioan MARINESCU

rentabilizarea complexului de îngră- șare a taurinelor al întreprinderii Agricole de Stat Nădlac, unde se "înregistrau cele mai mari pierderi. Despre problemele cu care se confrunta acest complex ne vorbește tovarășul Vasile Boroianu, contabi- lul-șef al unității. „Baza furajeră de care dispuneam nu era folosită rațional. Se obțineau cel mult două-trei coase de fin pe an. Adevărul este că nici structura bazei furajere nu era corespunzătoare, predominînd in cultură plante mai puțin valoroase din punct de vedere nutritiv și proteic. La aceasta se adaugă insuficiența suprafețelor destinate furajelor, ceea ce afecta sporurile de creștere, în aceste condiții, unitatea era silită să cumpere fin, .deci să facă cheltuieli suplimentare. Aici a apărut întrebarea : dacă finul respectiv tot de pe suprafețe agricole a fost obținut, de ce să nu dispună complexul nostru de aceste suprafețe și să-și producă singur furajele ? Răspunsul organelor competente a fost pozitiv, așa că ni s-a dat o suprafață de pe care ne producem acum singuri și mai ieftin furajele".Dar să vedem cum s-au materializat măsurile stabilite prin program. Una dintre măsurile importante se referea Ia electrificarea sistemului de irigații din cadrul bazei furajere a complexului de 498 hectare — o acțiune care la această dată este încheiată. De asemenea, au fost construite două fînare a 400 tone fiecare ; a fost fertilizată cu îngrășăminte naturale o treime din su-

Puternică implicare a cercetării științifice in 
soluționarea problemelor majore ale producției

Infăptuirea amplelor programe de dezvoltare economico-socială a țării in actualul cincinal și în perspectivă situează cu pregnanță, în stricta actualitate, rolul esențial pe care îl prezintă aplicarea celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii în propulsarea României pe noi culmi de civilizație și progres. Sarcinile de importanță majoră pe care ni le-am propus în acești ani, accentuarea problematicii resurselor, afirmarea competitivității produselor românești pe piața internațională, așezarea întregii activități pe principiile eficienței. ale unei noi calități, toate acestea pun în fața cercetării exigențe noi, reclamă o redimensionare a eforturilor și preocupărilor la acest nivel. Iată de ce, așa cum sublinia tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, trebuie să acordăm o mai mare atenție înfăptuirii la termen și in cele mai bune condiții a tuturor programelor de cercetare științifică și inginerie tehnologică, introducerii mai rapide în producție a cuceririlor științei și tehnicii moderne în toate domeniile.O dovadă concludentă pentru acest proces dialectic de susținere și modernizare a industriei prin intermediul cercetării științifice proprii, proces care se desfășoară în deplină concordanță cu obiectivele prezente și de perspectivă ale economiei, o reprezintă dezvoltarea chimiei. Sector modern al economiei, în continuă dezvoltare, chimia ocupă — alături de electronică, electrotehnică și mecanica fină — una din pozițiile cele mai avansate. Este domeniul de activitate în cadrul căruia se obțin noi materii prime și materiale necesare industriei, dar și cele mai semnificative creșteri valorice ale materiei prime, ale energiei folosite în activitatea productivă. Totodată, chimia reprezintă un puternic și activ domeniu de propagare a modernizării produselor și tehnologiilor în numeroase alte ramuri. La dezvoltarea industriei chimice românești, la procesul de modernizare a producției și de creștere a calității și competitivității produselor o contribuție hotărîtoare și-au adus cercetarea științifică și ingineria tehnologică, aflate sub îndrumarea de 

Imagine din secția de prelucrări mecanice a întreprinderii de Echipament Hidraulic din Rimnicu VîlceaFoto : Eugen Dichiseanu

prafața cultivată. Pornind de la rolul esențial pe care îl are lucerna, in asigurarea stocurilor de furaje, ponderea acestei culturi reprezintă acum 70 la sută din totalul suprafeței cu * nutrețuri. Totodată, s-a trecut la organizarea unui sector mecanic și de transporturi propriu prin redistribuiri de utilaje, care să permită recoltarea, transportul și depozitarea a cel puțin 1 200 tone de masă-verde pe zi. Fapt este că toate aceste măsuri se concretizează acum in randamente foarte mari. Din acest an. de la primele două coase s-au obținut 45 de tone de masă-verde la hectar, la care se vor adăuga 30 de tone la hectar din următoarele coase. Dispu- nînd de furaje. îndestulătoare, animalele au fost bine hrănite, sporul în greutate apropiindu-se de nivelul celui stabilit în program, în același timp, lucrătorii complexului au acționat cu toată răspunderea pentru asigurarea furajelor pentru iarnă. Au fost depozitate pină in prezent 5 000 tone de fin și semifîn, 4 800 tone de siloz și 6 000 tone nutrețuri grosiere. „Să nu uităm că la aceeași dată, , anul trecut nu aveam nici o tonă de fin în depozit — ne spune tovarășul Mircea Coșeleanu, șeful complexului. De cînd terminam recoltarea în cimp, consumam numai din ce cumpăram. Acum producem peste 10 000 de unități nutritive la hectar, față de 4 000—5 000, cît obțineam anul trecut".Există, așadar, garanția ca pină la sfîrșitul anului, pierderile să fie înlăturate, iar începînd din anul viitor complexul să desfășoare o activitate rentabilă.Cum s-a procedat în celelalte unități componente, respectiv în fermele zootehnice ale cooperativelor agricole de producție Mureșu, Peregu. Victoria și Șeitin ? în analiza privind activitatea desfășurată de unitățile agricole din cadrul consiliului agroindustrial pe anul trecut, referitor la sectorul zootehnic s-au făcut o serie de observații judicoase pe baza cărora s-au stabilit măsuri de care aflăm că s-a ținut seama în acest an. Ne referim îndeosebi la organizarea de loturi de tineret pentru reproducție, îmbunătățirea structurii bazei furajere, fertilizarea cu gunoi de grajd a cel puțin o treime din

Noi materiale, noi produse chimice 
cu largi aplicații în domenii de vîrf ale economiei

înaltă competență a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, savant de largă recunoaștere internațională și strălucit om politic.în lumina sarcinilor izvorite din documentele Congresului al Xllî-lea și Conferinței Naționale ale partidului, a orientărilor, indicațiilor și exigențelor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu pentru întreaga activitate de cercetare științifică și tehnologică, colectivele de specialiști din Institutul de Chimie din Cluj- Napoca, punînd în valoare posibilitățile existente, s-au implicat, și în acest cincinal, în eforturile generale de înfăptuire a programelor de modernizare a economiei naționale, a activității proprii, de valorificare superioară a materiilor prime și materialelor, de sporire a nivelului tehnic și calitativ al produselor.Tematica de cercetare abordată, parte integrantă din planul Institutului Central de Chimie, s-a axat pe prevederile unor programe speciale de cercetare departamentale sau naționale, cum sînt : programul de pesticide convenționale și neconven- ționale (feromoni), cel de realizare a noi materiale pentru industria electronică, electrotehnică și microelectronică, pentru producerea și diversificarea gamei de coloranți și arome pentru industria alimentară și cosmetică, precum și programul vizînd construcția de aparate de laborator și pentru cercetare științifică și altele.în perioada parcursă din acest cincinal, în laboratoarele,institutului au fost elaborate 121 de tehnologii noi și au fost modernizate 18 tehnologii, totodată fiind omologate un număr de 19 prototipuri de aparate. Ca rezultat al unei bogate activități de creație științifică, în această perioadă institutul nostru a înaintat la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci un număr de 67 cereri de brevete de invenție, dintre care au fost 

suprafață anual, amplasarea culturilor furajere pe terenurile cele mai fertile din preajma fermelor etc. Și trebuie arătat că, deși e primul an de la aplicarea măsurilor mai sus prezentate, acestea au dat roade. Cantitățile de furaje depozitate pină la această oră sînt mai mari cu peste 50 la sută decît anuL trecut in aceeași perioadă, există condiții de realizare a stocurilor de furaje planificate pentru iarnă din ultimele coase. Mai buna hrănire și îngrijire a animalelor a făcut să crească indicele de natalitate in cele patru unități, care a ajuns acum la 85 la sută, față de numai 70 la sută în anul trecut.Notind aceste rezultate bune, trebuie arătat, totodată, că mai sînt încă multe de făcut pentru ca toate cele patru ferme să treacă pragul rentabilității. Deși in creștere, în momentul de față producția de lapte n-a ajuns încă la nivelul planificat, tocmai datorită faptului că nici rațiile de furaje nu răspund acestei cerințe. Este acum momentul să stăruim asupra măsurilor ce trebuie luate pentru a fi readuse în circuit pășunile neproductive care constituie o puternică sursă de a obține furaje. Subliniem aceasta întrucît pe 300 de hectare, de pe care s-ar putea obține mari cantități de masă-verde. nu se produce, de cîțiva ani, nimic. Desigur, in legătură cu aceasta sînt unele probleme mai complicate ce comportă o analiză atentă și soluții eficiente. Nu ne propunem să dăm noi soluții de rezolvare a acestora, fiind, de fapt, de competența consiliului, a organelor agricole județene. în spiritul indicațiilor formulate de secretarul general al partidului Ia recenta Plenară a Consiliului Național al Agriculturii, acestor organisme le revine sarcina de a întreprinde măsurile ce se impun pentru ca fiecare metru pătrat de pămînt să producă la nivelul maxim al posibilităților. Este necesar, înainte de toate, ca organele agricole județene să determine unitățile de resort — întreprinderea de Pajiști și întreprinderea de Executarea și Exploatarea Lucrărilor de îmbunătățiri Funciare — să acționeze neîntârziat în vederea redării în circuit a terenurilor respective și folosirea pentru irigații a surselor de apă existente în zonă. La acestea o contrhuție trebuie să aducă si cooperativele agricole prin efectuarea unor lucrări manuale si fertilizarea cu îngrășăminte or-’anice. Totodată se cere rezo’vată corespunzător problema asigurării snațiilor de cazare în funcție de efective.
Lucian CIUBOTARU 

deja acordate 47 de brevete. Dintre acestea, 27 s-au aplicat cu succes in producție, eficiența economică sol- dindu-se cu sporuri de producție de peste 16 milioane lei pe an.Tehnologiile noi, precum și brevetele de invenție aplicate în producție au contribuit la modernizarea și înnoirea produselor și tehnologiilor, la valorificarea superioară a resurselor materiale și umane, la rldica- ’ rea nivelului tehnic și calitativ al produselor. O caracteristică a acti-» vității noastre o constituie faptul că cele mai multe dintre tehnologiile noi și brevetele de invenție elaborate în institut au fost aplicate în producția industrială proprie, care se desfășoară în instalații moderne, hale de piloți universali, laboratoare de producție de serii mici și altele. Efectele economice înregistrate prin aplicarea rezultatelor cercetărilor noastre in producția industrială proprie au condus la dublarea valorii producției în ultimii doi ani. De asemenea, una din tehnologiile aplicate la „Napochim", realizată în procesul de integrare cu învățămîntul superior, are ca efect economic o reducere a importurilor la patru sortimente de hîrtil indicatoare de pH. Trebuie să menționez, de altfel, că prin eforturile depuse de colectivele noastre am reușit ca în ultimii ani toate tehnologiile elaborate să fie valorificate în producție. Demn de remarcat este faptul că la scurtarea considerabilă a ciclului cerceta- re-proiectare-producție contribuția hotărîtoare a avut-o existența în cadrul institutului a unor stații-pilot de cercetare și producție, ceea ce a permis optimizarea tehnologiilor elaborate, îmbunătățirea tuturor parametrilor, cu oheltuieli minime. în același timp, activitatea proprie din domeniul sintezei fine și de mic tonaj, precum și cea de elaborare de aparatură s-a dovedit a fi nu numai o sursă importantă de venituri și un izvor generator de noi produse, ci și un util mijloc de antrenare eficientă a specialiștilor din institut la formarea tinerilor cercetători, la implicarea nemijlocită a studenților în procesul de cercetare și producție.Prin profilul său și prin dotările ^peujfâre. je. ațe,., Jnșțitțițul de Chimie .dip Cțluj-Napoca este destinat elabo- ...'ț^if'ăi creării unor produse de sinteză fină ” și de 'mic tonaj, construcției de aparatură de serie mică de mare performanță. In acest fel, tematica sa se înscrie printre preocupările de virf ale cercetării, contribuind astfel la deschiderea de căi noi, moderne pentru industrie. Astfel, feromonii, biostimulatorii, aromele sintetice, pastele conductive sînt produse ale domeniilor de virf. realizate in premieră la institutul nostru, ce au precedat cu mult preo-
TELEORMAN :
Legumele —culese la timp, 

grădinile-îngrijite exemplarZile de vîrf la cules în grădini și în județul Teleorman, unul dintre marii producători de legume. Urmărind care este stadiul recoltării legumelor, modul în care se acționează acum pentru culesul și transportul acestora, astfel încît populația să beneficieze de cantități suficiențe din toate sortimentele, solicităm cîteva informații tovarășului Ion Cer- gan, directorul comercial al întreprinderii județene de legume și fructe. „împreună cu furnizorii, adică cu unitățile agricole de stat și cooperatiste, ne spune interlocutorul nostru, am stabilit grafice săptăminale de livrare din cîmp a produselor recoltate. Exceptînd anumite cantități de ceapă, toate produsele recoltate au fost dirijate direct din cîmp spre beneficiari, fără a mai forma stocuri in depozitele noastre. Pentru a realiza o aprovizionare corespunzătoare a piețelor, in graficele întocmite a fost stabilită cantitatea zilnică ce trebuie recoltată pe sortimente. Planificarea mijloacelor de transport, care să preia marfa din cimp, se face pe baza acestor grafice săptă- mînale. Am ținut să fac aceste precizări și spre a se înțelege necesitatea respectării graficului stabilit de către fiecare furnizor al nostru. Tocmai în acest scop am trimis în unitățile furnizoare’ delegați care urmăresc atît problemele privind calitatea produselor, sortarea acestora, cît și încadrarea în cantitățile stabilite de livrare pentru ziua respectivă. Unitatea are mijloace de transport cu o capacitate de circa 900 tone. De asemenea, de la I.T.A. au fost închiriate pentru această perioadă mijloace de transport însumind o capacitate de aproape 800 tone. Cu aceste mijloace, la care se adaugă vagoanele repartizate, preluarea și livrarea legumelor către beneficiari se poate desfășura normal".Urmărim, la întreprinderea de Producere a Legumelor Zimnicea (I.P.L.) — cel mai important producător de legume din județul Teleorman — cum se desfășoară activitatea de recoltare și livrare a legumelor. Pe traseul parcurs prin fermele unității am fost martorii unei ample activități. Se recoltau tomate, ardei, rădăcinoase. vinete. Aflăm că la cartofii timpurii planul a fost îndeplinit în proporție de 101 la sută, la varză timpurie — 102 la sută, mazăre păstăi — 102 la sută, spanac — 101,5 la sută. Ceapa— sortimentul la care se estimează realizarea unei producții record pe întreaga suprafață — cultura a fost dislocată, iar după perioada de solarizare se efectuau sortarea și pregătirea pentru livrare. Mai sînt totuși unele probleme cu asigurarea ambalajelor corespunzătoare. De asemenea, este necesar ca mijloacele de transport care aparțin 

cupările industriei. Un alt exemplu elocvent il constituie lansarea pe piață, in acest an, a produsului „SIGILAR" pentru tratamentul stomatologic al copiilor. Este un produs cu caracter de noutate în țările socialiste, care apare cu mult mai devreme decît am sperat noi Ia început.Contribuind la modernizarea producției proprii, dar și la deschiderea unor căi noi în cercetarea de virf, prin activitatea noastră am putea influența direct sau indirect si modernizarea unor produse din cadrul altor unități economice din industrie și agricultură. în prezent sintem unicul producător și furnizor -a 14 tipuri de paste conductive necesare fabricilor de componente electronice din țară, fapt care a determinat industria electronică să renunțe la importul acestor repere. La fel, agricultura, pomicultura șl viticultura noastră beneficiază de cîteva zeci de preparate feromonale pentru combaterea unor dăunători, fără să recurgă la import Mai mult, institutul clujean este chiar exportator de asemenea produse. Tot agricultura este beneficiarul principal al preparatelor biostimu- latoare pe care le fabricăm noi, acestea fiind utilizate pentru reglarea creșterii plantelor, contribuind totodată la reducerea pierderilor și Ia creșterea producției agricole, la îmbunătățirea calității acesteia, la reducerea poluării mediului ambiant și la refacerea echilibrului ecologic.Răspunzînd în permanență și cu promptitudine la solicitările mereu crescînde ale economiei naționale, sintem hotăriți să creăm noi tehnologii de vîrf în domeniul chimiei de sinteză fină, noi produse cu valoare ridicată, de care are nevoie industria noastră. în acest sens, ne-am angajat în acest an hotărîtor al actualului cincinal, bogat în evenimente politice de importanță deosebită pentru prezentul și viitorul țării. să depășim prevederile de plan atît in ceea ce privește activitatea de cercetare propriu-zisă. cît șl în domeniul producției. Hotărîtoare sînt în acest sens mobilizarea mat puternică a colectivelor de cercetători, organizarea mai bună a muncii, utilizarea intensivă a instalațiilor experimental-productive din datare. Simultan, sprijinim un mare număr de unități industriale șl agricole d’n județul Cluj în înfăptuirea programelor de modernizare. în care scop producem peste 20 sortimente de ma.teria.leConștient! de obligațiile deosebit de mari ce le revin, oamenii de știință, toți oamenii muncii din Institutul de Chimie din Cluj-Napoca își manifestă hotărîrea de a munci cît mai bine, în spiritul sarcinilor subliniate de secretarul general al partidului, pentru a întâmpina marile evenimente politice ale acestui an-cu rezultate deosebite în muncă.
Dr. Gheorqhe MARCU directorul Institutului de Chimie din Cluj-Napoca

ibeneficiarilor să fie echipate, în toate cazurile, corespunzător produselor pe care le solicită. Nu sînt rare situațiile cînd se așteaptă zile întregi pină la returnarea ambalajelor ce aparțin producătorului. în urma sarcinilor primite de a se Încheia grabnic livrarea producției de ceapă au fost concentrate forțe suplimentare la recoltarea întregii suprafețe cultivate. Volumul de muncă pe care îl presupune dislocarea, so- larizarea. sortarea si livrarea unei cantități atît de mari de ceapă a obligat la o concentrare masivă a forțelor spre această cultură. în a- ceste condiții, la unele sortiment» s-au înregistrat decalări față de graficul de livrare întocmit de comun acord cu I.L.F.-ul. Astfel, la tomate. Ia data documentării noastre, din cantitatea de 402 tone planificată a fi recoltată, s-au livrat doar 273 tone, iar la vinete au fost livrate 20 tone, față de 36 tone, cit era stabilit, în schimb, deși nu a fost cuprins în graficul săptăminal. s-au recoltat și livrat 17 tone de ardei.Adevărul este că pe terenurile fermelor acestei unități există cantități mari de produse care urmează să fie recoltate și livrate : circa 1 500 tone ardei, 1 000 tone rădăcinoase și peste 1 000 tone de vinete. Sînt cantități care solicită disponibilități mari de forță de muncă. Dar. I.P.L. Zimnicea nu beneficiază de suficienți oameni pentru a acoperi toate sectoarele de activitate. Căci, pe lingă recoltarea legumelor, care nu poate fi aminată cu nici o zi față de termen, ținînd seama de stadiul de coacere. aici se execută lucrări de întreținere a culturilor, se acționează pentru pregătirea terenurilor în vederea amenajării pentru anul viitor a irigațiilor prin brazdă (acum exe- cutindu-se lucrările de nivelări). Volumul de muncă pe cele peste 2 000 de hectare ale întreprinderii este deci deosebit de mare. Iată de ce trebuie să stea în atenția tuturor factorilor de răspundere rezolvarea problemei forței de muncă, astfel încît producția să fie recoltată la timp și în condiții corespunzătoare de calitate. Un grădinar harnic are în permanentă de lucru, pentru ca o grădină să fie și bogată și să arate frumos. Pentru aceasta este nevoie însă de eforturi mari, de oameni în număr corespunzător pentru toate lucrările. Nu se poate ca intr-o zi de vară. în plină campanie, pe o suprafață de 2 254 hectare să găsim mai puțin de 400 de muncitori. Ne întrebăm cum se poate face repartizarea acestora pe cele 17 ferme de producție ale unității, astfel incit ră fie acoperite toate lucrările și să se realizeze încadrarea in graficul de recoltare și livrare 7
Flortan FARC
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, ÎN CAPITALĂ
(Urmare din pag. I)obiectivelor muzeale de referință din patrimoniul național. Muzeul va fi dotat cu laboratoare speciale și ateliere de întreținere și renovare, care vor asigura punerea în valoare a celor mai reprezentative lucrări din patrimoniul național.Frumusețea construcției este intre- gită și de faptul că fațada din Bulevardul Știrbei Vodă este străjuită de un balcon impunător, avînd de o parte și de alta trepte construite în formă de amfiteatru, acestea constituind tribuna oficială pentru marile demonstrații ale oamenilor muncii din Capitală cu prilejul unor evenimente politice de însemnătate deosebită In viața țării.Examinînd stadiul lucrărilor de construcție a impunătorului ansamblu muzeal, secretarul general al partidului a cerut arhitecților. constructorilor, edililor Capitalei să a- corde. în continuare, o atenție deosebită fiecărei clădiri ce se înalță în prezent în București, astfel incit tot ceea ce se realizează să confere Capitalei autentice valori urbanistice. să reprezinte o expresie de referință a arhitecturii românești.In continuare. în cadrul vizitei a avut loc un moment așteptat cu deosebit interes și bucurie de locuitorii Capitalei : în prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu a fost dată în folosință cea de A TREIA MAGIS
TRALĂ A METROULUI, cuPrin- să între stațiile Gara de Nord și Dristor II.Intrat de mal multi ani în viata cotidiană a Capitalei, metroul face parte din complexul lucrărilor de modernizare și înfrumusețare a Bucureștiului, care se înfăptuiesc din inițiativa și sub directa îndrumare a conducătorului partidului și statului nostru — una din importantele ctitorii ale ..Epocii Nicolae Ceaușescu*'.Noua magistrală subterană este pusă la dispoziția cetățenilor Capitalei acum, cînd clasa muncitoare, țărănimea. întregul popor acționează pentru transpunerea în viată a chemărilor adresate de secretarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu. pentru realizarea, pină la 23 August, a planului pe 3 luni și. pină la marele forum al comuniștilor români. a planului pe întregul an.Sosirea tovarășului Nicolae Ceaușescu, a tovarășei Elena Ceaușescu în stația Gara de Nord a fost salutată cu deosebită bucurie, cu puternice și îndelungi aplauze de constructorii și personalul metroului. de mii de bucureștenl. Prin ovații și urale, ei au dat glas sentimentelor de aleasă dragoste, de profundă stimă si recunoștință fată de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. pentru tot ceea ce s-a înfăptuit în Capitală, în întreaga noastră tară în glorioasa epocă deschisă de Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român. pentru înțelepciunea si clarviziunea cu care conduce tara si poporul In opera de propășire continuă a României socialiste, suverană și independentă.Tineri și tinere, pionieri sl șoimi ai patriei au oferit tovarășului Nicolae Ceaușescu. tovarășei Elena Ceaușescu buchete de flori.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au fost informați de ministrul transporturilor și telecomunicațiilor, Pavel Aron, de ministrul construcțiilor industriale, Alexandru Dimitriu, și de directorul general al întreprinderii Metroul București, Petre Constantinescu, că angajamentul luat de constructori în fața secretarului general al partidului ca, în cinstea celei de-a 45-a aniversări a eliberării patriei, să circule primele trenuri pe magistrala a IlI-a, între Gara de Nord și Dristor II, a fost îndeplinit. în avans cu 75 de zile față de termenul prevăzut. Prin aceasta, lungimea totală a rețelei de metrou a Capitalei a ajuns la 60 km de cale dublă, cu 38 stații, înfăptuindu-se cu un an mai devreme obiectivul stabilit de Congresul al XIII-lea al P.C.R.. potrivit căruia, în 1990, Bucureștiul să dispună de o rețea de metrou cu o asemenea lungime.Acest modern, rapid și confortabil mijloc de transport se realizează după proiecte și cu tehnică românească. La edificarea acestei lucrări de mare complexitate au fost antrenați circa 5 000 de specialiști din peste 40 de institute de cercetare științifică și inginerie tehnologică, de proiectare și de învățămînt superior, cărora li s-au alăturat muncitori cu o înaltă calificare și specialiști din 45 de intreprinderi de pe cuprinsul întregii țări. Construcția metroului, una din operele simbol ale prezentului nostru socialist, relevă stadiul atins de creația științifică și tehnica românească.

Prin darea în exploatare a magistralei a IlI-a, celor 800 000 de călători transportați zilnic, în medie, cu metroul bucureștean li se adaugă alți peste 200 000 de călători, în medie, pe zi. în prezent, călătorul poate ajunge, din orice stație de pe traseul metroului bucureștean, în stația dorită fără a fi nevoie să iasă Ia suprafață.Tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu le-au fost prezentate o serie de date privind activitatea desfășurată de unitățile specializate ale ministerelor transporturilor și telecomunicațiilor și construcțiilor industriale. în vederea finalizării acestei noi magistrale, în lungime de 10 km. Pe marele șantier al acestui tronson constructorii au înregistrat unul din cele mai înalte ritmuri de execuție. Experiența dobîndită a condus de la o etapă Ia alta la adoptarea de noi soluții tehnologice și constructive, care au permis atacarea simultană a lucrărilor la tuneluri și la stații. S-a reușit astfel ca o serie de faze de execuție să poată fi realizate concomitent, in beneficiul reducerii termenelor, economisirii de materiale și energie, mai bunei valorificări a forței de muncă. Construcția tunelurilor noii linii, realizată de-a lungul unora dintre cele mai circulate artere bucureștene — Șoseaua Ilie Pintilie, Șoseaua Ștefan cel Mare, Șoseaua Mihai Bravu — s-a efectuat cu ajutorul scuturilor, fapt ce a asigurat, pe toată durata execuției, condiții pentru desfășurarea normală a traficului rutier de suprafață.S-a subliniat că timpul de deplasare cu metroul pe traseul dintre stațiile Gara de Nord și Dristor II este de 17 minute.Secretarul general al partidului a fost informat, de asemenea, despre soluțiile constructive folosite la cele 6 stații de pe această linie : Victoriei II, Ștefan cel Mare, Obor, Piața Iancului, Piața Muncii, Dristor II. Proiectanții și constructorii au conferit fiecărei stații o personalitate distinctă, o eleganță aparte, prin soluțiile constructive adoptate, arhitectură, prin modul ingenios de combinare a materialului ceramic, a dimensiunilor și culorilor acestuia și a altor materiale de construcție indigene. La fel ca și stațiile de pe celelalte magistrale — deja in funcțiune — și acestea dispun de sisteme dispecer, comunicații radio și televiziune cu circuit închis, precum și alte dotări care garantează deplină siguranță circulației trenurilor în subteran.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au fost invitați să facă o călătorie pe noua magistrală a metroului bucureștean, care, începînd de astăzi, este la dispoziția publicului.Trenul, format din vagoane realizate de constructorii arădeni, ce se disting printr-o serie de calități tehnice și funcționale, s-a oprit în stația Piața Victoriei I și II — cea mai adîncă de pe noua magistrală 

—. a doua „placă turnantă**  a metroului bucureștean, prima care îndeplinește această funcție fiind in Piața Unirii. Ea este situată sub pasajul rutier și sub stația de metrou construită anterior. Integrată în complexul urbanistic ce se construiește în această zonă de trafic intens. în care se interferează două magistrale de metrou și importante artere de suprafață, stația se prezintă sub raport constructiv cu peron central, cu o spațialitate și funcționalitate deosebite. O dată ieșit la suprafață din această stație prin pasajele pietonale din Bulevardul Ana Ipătescu șl Bulevardul Aviatorilor, călătorul va putea admira marile ansambluri urbanistice construite în ultimii ani în Piața Victoriei, pe bulevardele din apropiere. Trecerea pasagerilor de pe o magistrală pe alta este realizată printr-un vestibul comun, aflat la nivelul peronului stației de pe direcția nord-sud.O nouă oprire a avut loc în stația Ștefan cel Mare, situată la intersecția străzii Tunari cu strada Barbu Văcărescu, care preia fluxul de călători din această zonă a orașului. Au fost prezentate informații privind construcția acestei stații, edificată pe două niveluri, prevăzută șl cu un pasaj pietonal ce asigură subtraversarea Șoselei Ștefan cel Mare.Următoarea oprire pe noua magistrală a fost în stația Obor. Constructorii au subliniat că stația, amplasată în zona unui important nod rutier de suprafață a marelui complex comercial Obor, are prevăzute peroane laterale, cu două vestibule și accese la ambele capete, orientate astfel incit să poată prelua călătorii din cele patru direcții. Situarea stației în incinta pasajului rutier Bucur- Obor a dus atît la o mare economie de timp, cit și la diminuarea cu a- proape 70 la sută a lucrărilor de excavații.A urmat oprirea în stația Piața Iancului, situată la intersecția Șoselei IancUlui cu Bulevardul Republicii și Șoseaua Mihai Bravu, care urmează să preia un important număr de călători din acest mare ansamblu de locuințe al Capitalei.Trenul în care se află tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena CeaUșescu s-a oprit apoi în stația Piața Muncii. Plasarea acestei stații în incinta pasajului rutier a condus, și aici, la economisirea unor importante materiale, la o reducere corespunzătoare a manoperei și a termenelor de execuție și, în final, a costurilor totale. S-a relevat faptul că stațiile Obor și Piața Muncii au fost astfel concepute incit cele două pasaje. rutiere, să rămînă în folosință pentru traficul auto. însemnătatea deosebită a acestei stații este dată si de faptul că în Piața Muncii își dau întîlnire artere de circulație deosebit de importante — Bulevardul Victoria Socialismului, Calea Călărași, Bulevardul Muncii, Șoseaua Mihai Bravu — și asigură accesul către complexul sportiv „23 August".Punctul terminus al magistralei 11 reprezintă stația Dristor II. Stația 

dispune de un tunel pietonal care asigură accesul călătorilor intre magistrala I și magistrala a IlI-a a metroului.Și aici, ca de altfel pe întregul traseu al metroului, la ieșirea din stație călătorul este întîmpinat de statura impresionantă a blocurilor de locuințe care flanchează șoselele Ștefan cel Mare și Mihai Bravu, Calea Moșilor și Cclentina. a căror înfățișare s-a schimbat radical în anii din urmă.Tovarășul Nicolae Ceaușescu. tovarășa Elena Ceaușescu au coborit în toate stațiile de pe traseu, fiind întîmpinați de numeroși constructori și cetățeni ai Capitalei, care au dat glas sentimentelor de profundă dragoste, de caldă recunoștință pentru tot ceea ce s-a înfăptuit și se înfăptuiește în București. în întreaga țară. în semn de aleasă prețuire. tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu le-au fost oferite flori. S-a scandat cu însuflețire „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !**.  „Stima noastră și mîndria, Ceaușescu — România !“, ..Ceaușescti reales la al XIV-lea Congres !“, „Ceaușescu să trăiască, România să înflorească !“. Cunoscute formații artistice au întregit, prin cîntec. atmosfera de sărbătoare a acestei zile ce va rămîne adînc întipărită în memoria și inima cetățenilor Capitalei.Pe parcursul călătoriei cu metroul pe noua magistrală șl a vizitării stațiilor. secretarul general al partidului a apreciat faptul că la construcția tunelurilor s-a asigurat un ritm înalt de înaintare, concomitent cu desfășurarea normală a activității la suprafață. în același timp au fost făcute remarci pozitive , referitoare la arhitectura și materialele de construcție utilizate la stațiile de pe acest tronson.Totodată, s-a cerut industriei noastre constructoare de mașini să asigure pentru metroul bucureștean vagoane perfecționate, cu caracteristici tehnico-funcționale cît mai ridicate.La plecarea din stația Dristor, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au fost înconjurați, cu aceleași calde manifestări de dragoste, de aleasă stimă și prețuire, de miile de bucureșteni prezenți la acest important eveniment din viața marelui oraș.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat cele mai calde felicitări tuturor constructorilor și cadrelor de conducere ale unităților care au participat la proiectarea și înfăptuirea acestui remarcabil obiectiv care întregește fericit zestrea edilitară a capitalei României socialiste. „Ați lucrat bine, a subliniat secretarul general al partidului, ați do- bîndit o experiență deosebită. Acum trebuie să vă concentrați atenția asupra executării la timp și de calitate a celorlalte lucrări stabilite. Eu vă urez succes în întreaga activitate !“.Totodată, tovarășul Nicolae Ceaușescu a ținut să adreseze un salut călduros cetățenilor

Capitalei, o dată cu urarea de ■ folosi cît mai bine noua linie de metrou.Profund Îndatorați pentru încrederea și grija deosebită de care s-au bucurat permanent din partea secretarului general al partidului, pentru inițiativele sale privind organizarea muncii și a producției, constructorii metroului au mulțumit din adîncul inimii tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru aprecierile făcute la adresa muncii lor, dîndu-i asigurări că vor acționa în continuare cu Înaltă răspundere pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor ce le revin de acum înainte.Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl tovarășa Elena Ceaușescu au străbătut, în continuare, Bulevardul Victoria Socialismului, cea mai impunătoare arteră a Capitalei, a cărei edificare a început în urmă cu cinci ani, o dată cu inaugurarea, in prezența secretarului general al partidului, a lucrărilor la Casa Republicii. Blocuri înalte, aflate în diferite stadii de finisare, cu fațade atrăgătoare, se aliniază de o parte și de alta a bulevardului. în fața multora dintre ele au apărut peluzele de verdeață și copacii. Undeva, pe stingă, se află locul unde va fi înălțat Centrul de creație și cultură socialistă „Cîntarea României", a cărui piatră de temelie a fost așezată de tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu în vara acestui an. Casa Republicii se detașează maiestuoasă în șirul celorlalte clădiri impunătoare ce alcătuiesc ansamblul arhitectonic de excepție din această parte a orașului.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceausescu s-au oprit in fața MAGAZINULUI PEN
TRU COPII Șl TINERET - con‘ strucție cu fațada realizată din elemente prefabricate, din piatră artificială și placaje de travertin, ce se integrează armonios întregului ansamblu urbanistic. Constructorii și, alături de ei. un mare număr de bucureșteni aflați pe laturile marelui bulevard, îndeosebi tineri de diferite profesii, au ținut să-și exprime, prin urale și ovații, sentimentele de dragoste și aleasă prețuire față de conducătorul partidului și statului.

La Intrare, un grup numeros de șoimi ai patriei, pionieri și tineri au făcut tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu o primire emoționantă, dînd glas, prin cîntec și vers, sentimentelor lor de recunoștință, le-au oferit frumoasa buchete de flori.Noua unitate comercială a fost terminată cu trei luni in devans, are o suprafață construită de a- proape 30 mii metri pătrați.Au fost vizitate, rind pe rînd, etajele și sectoarele noului și modernului complex comercial, care, alături de alte construcții destinate tineretului, reflectă grija cu care partidul, secretarul său general, înconjoară tînăra generație a tării.în discuția cu cadrele de conducere prezente, tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut să fie luate măsuri pentru o organizare cit mai bună a activității de desfacere, de aprovizionare corespunzătoare cu produse înscrise in profilul magazinului, pentru realizarea unui comerț rapid și eficient.în continuare, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au făcut o vizită pe șantierul clădirii destinate BIBLIO
TECII NAȚIONALE, situată In imediata apropiere.Au fost examinate cu specialiștii aflați pe șantier o serie de aspecte privind realizarea acestui edificiu, aflat în stadiu avansat de construcție și. îndeosebi, privitor la selectarea și amplasarea elementelor pe fațadă, către Bulevardul Victoria Socialismului,Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au vizitat, în continuare, MAGAZINUL 
UNIVERSAL „UNIREA". Prin noile aripi ale clădirii marelui complex, amplasate către Splaiul Unirii și — respectiv — Calea Călărași, suprafața comercială a magazinului a ajuns. în prezent, la circa 65 000 mp, sporindu-i capacitatea de peste trei ori. „Unirea", așezat într-un vad comercial de tradiție al Capitalei, este în prezent cel mai mare complex comercial- din tară și, în același timp, una din cele mai moderne unități de acest fel.

Pe parcursul vizitării mai multor niveluri ale magazinului — aripa nouă dinspre Splai —, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au luat cunoștință de formele moderne de etalare și desfacere a produselor, de condițiile ce sînt asigurate cumpărătorilor în vederea satisfacerii celor mai diverse cerințe.Noua înfățișare conferită de pro- îectanți și arhitecți magazinului „Unirea" se încadrează armonios In ansamblurile arhitectonice ridicate în ultimii cîțiva ani în zona Pieței Unirii.Unitățile comerciale vizitate se Înscriu în contextul înfăptuirii sarcinilor stabilite de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. cu privire la dezvoltarea într-o concepție modernă, unitară a rețelei comerciale din Capitală, din întreaga țară.Reprezentanții conducerii Ministerului Comerțului Interior, ai Consiliului Popular Municipal au mulțumit cu deosebită căldură tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu' pentru vizitele făcute la cele două mari unități comerciale ale Capitalei, pentru indicațiile și îndrumările primite.Vizita de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în Capitală, a pus în evidență preocuparea statornică a secretarului general al partidului pentru înfăptuirea neabătută a planurilor și programelor stabilite, a marilor obiective ale construcției socialiste. s-a constituit într-un însufle- țitor imbold pentru puternicele colective muncitorești, care, în aceste zile premergătoare sărbătorii noastre naționale, acționează cu răspundere comunistă, cu devotament, pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilqr încredințate.'Atmosfera de lucru șl, în același timp, sărbătorească în care s-a desfășurat întîlnirea tovarășului Nicolae Ceaușescu, a tovarășei Elena Ceaușescu cu oamenii muncii din București a pus în lumină unitatea de nezdruncinat a poporului român în jurul partidului, al secretarului său general, hotărârea celor ce trăiesc și muncesc în capitala țării de a-și consacra forțele, alături de întreaga națiune, pentru continua propășire a patriei socialiste, pentru mersul ei înainte spre comunism.

REALIZĂRI ÎN INDUSTRIE
BACĂU : Rezultate 

ale modernizării producțieiColectivele de oameni ai muncii din industria județului Bacău acționează cu consecvență pentru traducerea în viață a măsurilor înscrise in programele de organizare și modernizare a producției, în scopul creșterii mai accentuate a productivității muncii, reducerii consumurilor de materii prime, materiale și energie, sporirii eficienței întregii activități economice. De la începutul anului au fost introduse în producție peste 150 de tehnologii noi, de mare productivitate și tehnicitate. Toate a- cestea au condus la obținerea u- nei producții-marfă industriale suplimentare în valoare de 1,2 miliarde lei și o creștere a productivității muncii cu 15 800 lei pe persoană, în condițiile reducerii cheltuielilor de producție cu 180 milioane lei și ale economisirii unor însemnate cantități de metal, energie electrică și combustibil convențional. Cele mai bune rezultate au fost înregistrate de colectivele de muncă de la Combinatul Petrochimic și întreprinderea de Utilaj Chimic de pe platforma Borzești, Combinatul 

de Prelucrare a Lemnului Bacău și Combinatul de Hîrtie și Celuloză „Letea" din Bacău. (Gheorghe 
Baltă).

PORȚILE DE FIER II : 
Prevederile de plan 
pe opt luni realizate 
inainte de termenȘantierul hidrocentralei Porțile de Fier II. La toate punctele de lucru se înregistrează zilnic ritmuri de construcții-montaj superioare celor prevăzute in graficele de execuție. La fiecare loc de muncă o atenție deosebită se acordă întăririi ordinii și disciplinei. creșterii răspunderii aplicării unor tehnologii de înaltă productivitate. reducerii consumurilor materiale și costurilor de producție. Colectivul Antreprizei Construcții Hidrotehnice Porțile de Fier II raportează realizarea integrală. înainte de termen, a sarcinilor de plan ce i-au revenit pe luna august. urmînd ca pină la finele a- cestei luni avansul dobîndit să se concretizeze într-un volum suplimentar de lucrări de construcții- 

montaj în valoare de peste 21 milioane lei. ceea ce asigură condiții pentru îndeplinirea planului pe 1989 pină Ia Congresul al XIV-lea al partidului. (Virgiliu Tătaru).

MARAMUREȘ : Cantități 
sporite de minereuîn aceste zile premergătoare sărbătorii noastre naționale, colectivele de mineri și preparatori din Maramureș acționează cu energii sporite pentru îndeplinirea și depășirea planului. Sub semnul angajării ferme și responsabile de a asigura economiei naționale cantități cît mai mari de minereu, harnicii Mineri ai Maramureșului au înregistrat noi succese în muncă, acordînd atenție sporită îmbunătățirii calității minereurilor în subteran. ridicarea gradului de recuperare din abataje, precum și creșterii randamentelor de extracție.— Minerii, preparatorii și ceilalți oameni ai muncii din industria minieră maramureșeană — ne spune ing. Mitică Vraciu. directorul tehnic al Centralei Minereurilor din Baia Mare — se pot mîn- dri cu rezultatele obținute în în

deplinirea sarcinilor privind dezvoltarea necontenită a bazei de materii prime a țării. De la începutul anului și pină în prezent am livrat economiei naționale, peste prevederi, o producție-marfă suplimentară în valoare de peste 125 milioane lei. Prin laptele de muncă ale minerilor, răspunzînd chemării tovarășului Nicolae Ceaușescu, s-au creat condițiile realizării sarcinilor de plan pe 8 luni pină la 23 August și obținerii pînă la deschiderea forumului comuniștilor români a unei producții suplimentare in valoare de peste 150 milioane lei. (Gheorghe Pârja).

ZIMNICEA : Livrări 
suplimentare la exportRăspunzînd însuflețitoarelor chemări adresate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, oamenii muncii de la întreprinderea de Țevi Sudate din Zimnicea au raportat îndeplinirea sarcinilor de plan pe 8 luni la export.— Succesul are la bază — ne spune președintele consiliului oamenilor muncii, tovarășul Florea Turcu — acțiunile și măsurile întreprinse pentru modernizarea tehnologiilor de fabricație, valorificarea superioară a resurselor mate

riale și energetice, onorarea promptă a cerințelor partenerilor externi. In perioada care a mai rămas pină la 23 August, prin organizarea de zile și schimburi record în producție, prin utilizarea la parametri superiori a modernelor linii tehnologice din dotare, colectivul întreprinderii noastre s-a angajat să realizeze și să livreze In avans la export peste 3 500 tone țevi sudate elicoidal și longitudinal. (Stan 
Stefan).

CRAIOVA : Produse noi 
cu înalte performanțe 

tehniceFerm hotărîți să lntîmpine apropiata sărbătoare națională a poporului nostru eu noi succese, oamenii muncii de la cea mai mare întreprindere industrială a județului — „Electroputere" — acționează cu aceeași răspundere si pentru înnoirea si modernizarea producției. Multe din produsele întreprinderii sînt acum noi si modernizate. între care locomotive diesel electrice și electrice pentru linii magistrale. transformatoare de forță, mașini electrice rotative, aparatai electric de înaltă tensiune. De la începutul anului au fost asimilate în fabricație 80 produse 

noi. competitive pe plata internă și la export. Se remarcă, prin performantele tehnice superioare, transformatoarele de 1 000 KVA, generatorul sincron de 380 KVA pendular destinat standurilor de recuperare a energiei termice, motoarele de 1 000 kW și echipamentele de acționare reglabilă nereversibilă cu motoare de curent continuu de 200 și 400 kW. (Nicolae 
Băbălău).

MUREȘ : Succese 
ale energeticienilorColectivele de energetlcieni de pe cele trei platforme ale întreprinderii „Electrocentrale" Mureș — Iernut, Fîntînele și Tîrnăveni — obțin succese deosebite în întrecerea socialistă ce se desfășoară în cinstea zilei de 23 August. Ca urmare a realizării unor reparații și revizii tehnice de înaltă calitate și exploatării ireproșabile a agregatelor energetice, în perioada care a trecut din acest an ei au produs și pulsat suplimentar în sistemul energetic național 327 milioane kWh energie electrică. Acest succes este cu atît mai demn de subliniat cu cit a fost realizat In condițiile diminuării substanțiale a consumului propriu și a celui tehnologic. 

(Gheorghe Giurgiu).

IAȘI : Realizări 
ale constructorilorMuncitorii și specialiștii din cadrul Trustului Antrepriză Generală de Construcții Industriale din Iași, care își desfășoară activitatea pe raza a 4 județe din Moldova — Iași, Vaslui. Botoșani și Suceava — raportează că și-au onorat mai devreme sarcinile prevăzute pe 3 ani șl 8 luni din actualul cincinal. In acest răstimp, ei au construit și pus în funcțiune 115 obiective industriale, noi capacități din agricultură și zootehnie, au dat în folosință edificii social-edilitare și blocuri de locuințe. în județul Iași au fost realizate obiective noi de producție la Combinatul de Utilaj Greu, la întreprinderile de confecții, mecanică „Nicolina" și metalurgică, iar la întreprinderile „Țesătura", „Textila" și Țesătoria de Mătase „Victoria" s-au finalizat spații și tehnologii noi în cadrul acțiunii de modernizare și perfecționare a producției.Acționînd în continuare la aceleași înalte cote ale hărniciei, acest puternic detașament de constructori ieșeni s-a angajat să realizeze suplimentar. pînă la sfîrșitul lunii august. lucrări de construcții-montaj în valoare de peste 220 milioane lei. 

(Manole Corcaci).
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Democrația socialistă - cadru larg 
de afirmare a autoconducerii muncitorești

———————————-———

Viața nouă, realitățile socialiste
- izvoare

SALONUL
ale creației artistice
REPUBLICAN DE GRAFICĂ

In concepția partidului nostru, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușesou, dezvoltarea și perfecționarea continuă a democrației socialiste, aplicarea fermă a principiilor autoconducerii muncitorești și autogestiunii economico-fi- nanciare reprezintă cerințe legice, obiective ale realizării unei calități noi, superioare, in toate domeniile de activitate. „în anii construcției socialiste — și îndeosebi după Congresul al IX-lea — arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta plenară a Consiliului Național al Oamenilor Muncii — am perfecționat continuu conducerea șl planificarea întregii activități economico-soclale, a activității statului nostru muncitoresc. Am dezvoltat totodată puternic formele democrației muncito- rești-revolutionare în toate sectoarele de activitate". Perfecționarea continuă a formelor de conducere, de organizare, arăta secretarul general al partidului, reprezintă o necesitate obiectivă pentru asigurarea progresului societății noastre.Ca factor determinant al construirii socialismului și comunismului, democrația muncltorească-revolutio- nară asigură mobilizarea și unirea energiilor creatoare ale maselor în opera de edificare a noii orinduiri, constituie o forță motrice de prim ordin a întăririi continue a unității moral-politice a poporului în jurul partidului.Concepută dinamic, democrația socialistă își are izvorul în însăși constituirea treptată a noilor mecanisme de funcționare ale statului socialist, în strinsă interdependență cu ridicarea la un nivel calitativ superior a structurilor și funcțiilor participării maselor la conducerea societății. încă de la Congresul al IX-lea al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușesou sublinia necesitatea așezării ' socialismului pe baza democrației reale, intr-un cadru organizatoric adecvat, care să asigure participarea neîngrădită, directă și eficientă a oamenilor munaii la conducerea societății. în anii de după Congresul al IX-lea al partidului a fost creat, în acest spirit, un nou cadru democratic, de organizare și conducere a societății. Partidul Comunist Român, ca forță politică conducătoare în societatea noastră, statul socialist, organizațiile de masă și obștești, organismele autoconducerii muncitorești și alte forme de participare directă a cetățenilor la activitatea de conducere și control interacționează într-un cadru unitar, larg democratic de conducere a societății de către popor.Pornind de la aceste realități, bl Tezele pentru Congresul al XIV-lea este subliniat, ca una din realizările fundamentale ale ultimelor două decenii, faptul că întreaga viată economico-socială din țara noastră este organizată pe principiile autoconducerii și autogestiunii muncitorești. Cu peste 20 de ani in urmă au fost create în România consiliile oamenilor muncii, au fost instituțio- nalizate adunările generale. S-au constituit de asemenea consilii județene și naționale și s-a trecut Ia organizarea periodică a congreselor oamenilor muncii din industrie, din agricultură, din domeniul științei și invățămintului, precum și al educației și culturii.La baza acestui sistem democratic făurit în societatea noastră stă proprietatea socialistă, ce situează toate clasele și categoriile sociale în aceleași raporturi față de avuția socială. întărirea proprietății socialiste. dezvoltarea acesteia au reprezentat în toți acești ani și reprezintă in continuare izvorul egalității sociale reale, constituind, in același timp, fundamentul obiectiv de manifestare a democrației autentice : economice, sociale, politice, culturale.O componentă Intrinsecă a democrației socialiste o reprezintă auto- conducerea muncitorească, exercitarea de către oamenii muncii a

dreptului lor de a participa la elaborarea, dezbaterea și adoptarea planurilor economice, a legilor și actelor normative care reglementează diverse aspecte ale vieții economico- sociale. participarea activă la conducerea unităților economice, a ramurilor și a întregii economii, la elaborarea și aplicarea deciziilor, la exercitarea controlului’ asupra tuturor domeniilor de activitate.Autoconducerea muncitorească nu se reduce, desigur, la participarea la decizii ; ea implică in mod direct participarea responsabilă la înfăptuirea planului de producție, creșterea răspunderii pentru realizarea obiectivelor asumate. în ultimele două decenii, prin promovarea, noului mecanism economico-financiar și aplicarea principiilor autoconducerii muncitorești și autogestiunii economico-financiare, prin participarea cu părți sociale a oamenilor muncii la dezvoltarea mijloacelor de bază ale întreprinderilor, a avuției naționale, democrația economică a căpătat efectiv noi dimensiuni. Noul cadru creat de mecanismul economico-financiar solicită astăzi valorificarea într-o măsură mult mai

mare a unor trăsături cum sînt competența, receptivitatea față de ceea ce este nou, înaintat, capacitatea de a formula corect probleme și de a le rezolva eficient, asumarea responsabilității colectivelor de muncă pentru înfăptuirea deciziilor adoptate, respectarea neabătută a hotăririlar și legilor statului, a disciplinei de producție ș.a. Astfel, participarea se manifestă ca o trăsătură esențială a strategiei dezvoltării orînduirii noastre în etapa actuală, reprezentind în aoelași timp o expresie a potențialului democratic al societății socialiste. în Tezele pentru Congresul al XIV-lea se evidențiază în acest sens faptul că viața, experiența istorică de peste două decenii a funcționării noilor mecanisme economice au demonstrat justețea acestui original sistem de autoconducere democratică. în același timp, practica a evidențiat faptul că dezvoltarea țării poate avea loc numai în condițiile conducerii unitare a econotniei naționale. „Renunțarea Ia conducerea dezvoltării economico-sociale pe baza planului unic — se arată în Teze — nu poate duce decit la dezorganizarea activității, la apariția unor contradicții cu repercusiuni grave asupra societății socialiste. Legile obiective nu pot acționa de la sine, ele trebuie aplicate in mod conștient, corespunzător condițiilor sociale și economice din fiecare țară. Cu cit se va amplifica și diversifica viața economico-socială, cu atit mai mult se va impune asigurarea conducerii societății intr-o concepție unitară".îmbinarea armonioasă a conducerii unitare — pe baza planului național unic — a tuturor proceselor economice cu creșterea răspunderii și autonomiei unităților economice, cu participarea activă a maselor la conducerea economică și socială asigură într-o modalitate superioară promovarea intereselor generale, prevenind în mod eficient apariția unor erori în alocarea resurselor prin necunoașterea exactă a realității din unitățile economice, ca și manifestarea unor elemente de birocratism, îngrădirea inițiativei unităților economice, cu implicații asupra eficienței muncii sociale. Modul în care au fost concepute perfecționările conducerii și organizării proceselor economice, înnoirile aduse de către partid in domeniul democrației economice începînd cu Con- 

greșul al IX-lea permit îmbinarea judicioasă a autonomiei decizionale a unităților economice în organizarea și planificarea producției, utilizarea resurselor și relațiilor de schimb cu un sistem adecvat de oonducere unitară, planificată a activității economice. Trebuie să avem permanent in vedere, sublinia în acest sens tovarășul Nicolae Ceaușescu, că problemele tot mai complexe, introducerea și aplicarea noilor cuceriri ale științei și tehnicii nu diminuează, ci, dimpotrivă, duc la creșterea rolului planului național unic, care reprezintă acțiunea conștientă, organizată a poporului, în vederea dezvoltării armonioase a forțelor de producție, a întregii țări și societăți.Conducerea unitară, planificată a vieții economice asigură, pe de o parte, mobilizarea și orientarea resurselor în direcțiile decisive pentru progresul multilateral al societății. iar. pe de altă parte, creșterea responsabilității unităților economice. a colectivelor de oameni ai muncii în gospodărirea părții din avuția națională încredințate spre administrare, participarea largă a

v.v.Soamenllor muncii la activitatea de conducere.Autoconducerea muncitorească a- sigură astăzi in societatea noastră un inalt grad de participare a oamenilor muncii! din unitățile economice la elaborarea, adoptarea și realizarea deciziilor, constituind în același timp o premisă importantă a creșterii eficienței întregii activități economice. Sfera atribuțiilor organismelor instituționalizate ale autoconducerii este deosebit de largă ; stabilirea strategiei de dezvoltare la nivelul fiecărei întreprinderi, gospodărirea cu maximum de eficiență a mijloacelor materiale, financiare și umane de care dispun unitățile economice. organizarea producției și a muncii, controlul îndeplinirii sarcinilor de plan, modernizarea tehnologică, creșterea productivității muncii și a calității produselor, reducerea cheltuielilorde producție, personalului unei atitudinii creșterea muncitor, înaintatemateriale calificării formarea față de obștesc. muncă și față de avutulIn administrarea proprietății socialiste, între autoconducere și au- togestiune se instituie astfel interdependente complexe. Aplicarea cerințelor autogestiunii economico-financiare a impus în primul rind o modalitate specifică de structurare a competențelor conducerii în cadrul economiei naționale, o lărgire a autonomiei funcționale a unităților economice. Din punct de vedere social-economic și juridic; aceasta reflectă sistemul de drepturi, atribuții și competente acordate unităților economice in scopul gospodăririi eficiente a resurselor alocate.îmbinarea organică a autoconducerii cu autogestiunea și autofinanțarea a urmărit și urmărește nu numai adîncirea democrației economice, ci, pe baza acestui proces, introducerea unor metode, a unor forme de conducere și gestionare care să corespundă stadiului actual al dezvoltării economico-sociale. care să fructifice din plin avantajele socialismului. în activitatea de conducere și planificare, se subliniază in acest context în Tezele pentru Congresul al XIV-lea. trebuie îmbinat armonios rolul organelor centrale, în primul rind al ministerelor, cu răspunderea șl atribuțiile centralelor si întreprinderilor. Partidul nostru a criticat confundarea autoconducerii și autofinanțării cu posibilitatea de a se cheltui și consuma fără să se

dea socoteală statului și poporului. Autoconducerea democratică și autogestiunea, se apreciază în documentele programatice pentru Congresul al XIV-lea al partidului, trebuie să ducă la Întărirea ordinii și disciplinei în producție, in activitatea economico-financiară, la gospodărirea cu maximum de eficiență a mijloacelor încredințate fiecărui colectiv. Partidul Comunist Român a orientat perfecționarea democrației economice astfel incit să se asigure îmbinarea flexibilă a conducerii unitare cu o largă inițiativă și autonomie funcțională a unităților economice și sociale. „Sistemul democratic pe care noi l-am creat — arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu— pornește de Ia o îmbinare armonioasă a rolului organelor centrale, a planului național unic de dezvoltare economico-socială cu creșterea răspunderii și atribuțiilor centralelor, întreprinderilor, a organismelor democratice în elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru".în domeniul economiei, ca de altfel în întreaga viață socială, democrația socialistă este concepută șl înfăptuită de către partidul nostru într-o perspectivă dinamică. în perioada inaugurată de Congresul al IX-lea a avut loc o dezvoltare și perfecționare continuă a întregului sistem democratic din țara noastră, dezvoltare și perfecționare care iși trag seva din profundele mutații care s-au produs și se produc înainte de toate. în dezvoltarea forțelor de producție ale societății, in sistemul relațiilor de producție, in conștiința oamenilor muncii. Procesul de dezvoltare și perfecționare a democrației economice este un proces conștient, care presupune creativitate și receptivitate, competență profesională și angajare civică responsabilă a tuturor oamenilor muncii. Iată de ce perfecționările aduse cadrului de manifestare a democrației economice din țara noastră, formelor concrete prin care a- ceasta se realizează impun, pe de altă parte, eforturi susținute din partea tuturor oamenilor muncii în vederea fructificării depline a acestora. Manifestarea dreptului de participare nu trebuie redusă în acest cadru numai Ia anumite etape ale deciziei (adunări generale etc.), cl trebuie să fie un fapt cotidian. A- ceasta presupune schimbări profunde atit in mentalitatea unor cadre de conducere, cit și formarea la toti oamenii muncii a capacității și responsabilității de participare la conduoere și la înfăptuirea deciziilor. Ridicarea nivelului de cunoaștere, lărgirea orizontului științific și cultural al oamenilor muncii reprezintă în acest cadru elemente de bază ale funcționării eficiente a democrației economice si premisa ale dezvoltării și perfecționării a- eesteia, ale adîncirii democrației socialiste în ansamblul ei.în raport cu progresul forțelor de producție și evoluția relațiilor sociale. cu noile cuceriri ale revoluției tehnico-științifice. ale cunoașterii umane, perfecționarea și dezvoltarea democrației socialiste, a autoconducerii muncitorești este un obiectiv important nu numai pentru actuala etapă pe care o parcurge țara noastră, dar și pentru viitor. Complexitatea sarcinilor fazei superioare a edificării societății socialiste multilateral dezvoltate — așa cum se subliniază in documentele programatice pentru Congresul al XIV-lea al partidului — impun acțiuni ferme și în perspectivă pentru dezvoltarea largă a formelor democratice de conducere, pentru asigurarea participării clasei muncitoare— clasa cea mai înaintată a societății noastre —. a țărănimii și intelectualității, a întregii națiuni la elaborarea și transpunerea în viață a politicii de dezvoltare economico- socială a tării.
Dr. Viorel CORNESCU

Privită din perspectiva celor patru decenii și jumătate care au trecut de la victoria revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, grafica românească a cunoscut o amplă și spectaculoasă dezvoltare. Salonul republican de grafică deschis în sălile Dalles constituie o demonstrație în plus asupra stadiului actual de dezvoltare a acestui domeniu cu îndelungi și progresiste tradiții. O dezvoltare atit în privința unor viziuni artistice variate, cit și a tehnicilor folosite. Și nu întimplător în deschiderea. acestui Salon se află un bogat sector de afiș politic. Evenirpentele încărcate de semnificație ale gloriosului august 1944, dar și perspectiva largă pe care o va deschide cel de-al XIV-lea Congres al partidului sînt polii tematici ai a- cestei selecții. Limbajul sintetic, sugestiv al afișului politic contribuie astfel de la început la sublinierea unui adevăr — acela al identificării creației cu viața noastră nouă, cu realitățile socialiste, cu evenimentele încărcate de sens ale viețuirii noastre in istorie. Cu rigoare și responsabilitate față de mijloacele artei lor, Constantin Costa, Sergiu Georgescu, Alexandru Bălan, Vasile Socoliuc, Dan Alexandru Ionescu, Andrei Alexandru, Florin Ionescu, Sirbu Nicolae, Radu Dan, Gh. Baltoc au creat lucrări pline de pilduitoare rezonanțe etice. De altfel, expoziția, în ansamblul ei, prin numeroase din lucrările prezentate, a realizat o apropiere de realitățile muncii și vieții contemporane. De la simplitatea și concizia unor desene în peniță și creion, la valorile de picturalitate ale acuarelelor și guașelor, pînă la complexele procedee ale gravurii mono și policrome și de aici la tatonarea posibilităților de imprimare, de transport al imaginii aduse de mijloacele moderne de multiplicare, cum ar fi, de pildă, serigrafia, întîlnim o diversitate extrem de largă de posibilități.Mai mult decît fn edițiile precedente. nota dominantă a dat-o, in actuala manifestare, culoarea. De data aceasta, mai puține au fost lucrările în care accentul a căzut pe expresivitatea și puterea de sugestie a liniei. Străbătînd sălile Dalles, privitorul a putut lesne constata o tendință de „picturaliza- re“ a imaginii, o tratare a unor teme variate cu mijloace care a- parțin mai mult picturii decît graficii, chiar dacă suportul de hîr- tie șl culorile de apă îndeamnă la această delimitare. Așa cum ne a- rată numeroase guașe și acuarele abordate de pictori care aduc în acest domeniu alte tipuri de experiență decit cele consacrate prin tradiție graficii. Grafica a de

venit în acest fel mai bogată, mai interesantă, capabilă să exprime o bogăție de intuiții, o sensibilitate care a descifrat în realitatea înconjurătoare imagini pline de semnificație. Așa au făcut de această dată Brăduț Covaliu. Ștefan Cîl- ția. Vanda Sachelarie Vladimires- cu. Simona Runcan. Corina Beiu Angheluță, Mariana Petrașcu, Vasile Kazar, Ileana Micodin, Ala Jalea Popa sau mai tînăra, dar talentata Simona Nuțiu. Senine sau dramatice, tensionate de

o tăioasă concretețe sau ape- lînd la puterea de sugestie a petei de culoare, ele aduc in imagine probleme de interes general, uman și social. în același domeniu al explorării pasionate a culorii. pastelurile lui Costin Neamțu și Dan Constantinescu. lucrările realizate de Petru Lucaci. Ileana Dăscălescu. Olga Mărginean Moră- rescu, Mihai Bejenaru, Fred Micoș, Sorin Tuțoiu au adus în Salonul republican de grafică o viziune proprie asupra realității.Grafica românească, așa cum a pus-o în valoare actuala manifestare, este o artă de sensibilitate, cromatică în primul rind. dar șl de o mare acuitate a notației grafice. Dincolo de diferențele stilistice sau de inerentele deosebiri pe care le antrenează formația sau apartenența artiștilor la o generație sau alta, important rămlne faptul că lucrările, în ansamblul lor, se constituie ca o adevărată cronică a spiritului acestei epoci. Dorința de a concentra în lmagițe semnificații general-umane a impus celor mai mulți artiști recursul 

la sinteze expresive. Imaginea simbolică s-a substituit adesea imaginii mimetice în dorința unei cuprinderi cit mai adecvate a adevărului în formă sensibilă. O dovedesc și acum lucrări semnate de artiști dintre cei mal apreciați, dar și de tineri creatori aflați in pragul primelor afirmări. Și n-ar fi decit să amintim nume ca acelea ale Iui Balogh Lajos. Eva Cer- bu, Alma Redlinger, Simona Po- povici, Iulia Hălăucescu, Răduș Jugăurs, Elena Aflori, Ștefan Constantinescu, Droksay Imre.Foarte variate în privința mijloacelor de exprimare plastică, lucrările actualei expoziții — fie că abordează peisajul, portretul sau compoziția de largi semnificații umane și sociale — indică o explorare temerară a universului contemporan. Indiferent de generația căreia aparțin, artiști ca Mihail Gion. Vasile Socoliuc, Mihaela Be- divan, Spiru Vergulescu, Traian A. Filip, Matyas Iosif, Suzana Fin- tînaru, Constantin Baciu,' Lidia Cio- lac dovedesc tot atîtea moduri personale de a privi și medita pe marginea imaginilor oferite de realitatea înconjurătoare. în inepuizabila ei complexitate, ca și de a tălmăci cu originalitate cunoscute texte literare. Sînt imagini de o poezie sobră austeră, imagini pline de sensibilitate, care au forța unei sinteze organic legate de actualitate. de realitățile societății noastre, de gindirea și sensibilitatea contemporană. Lidia Mihăescu, Ioan și Lia Cott, Lucian Irimescu și Kazinczy Gabriel, Dana Scho- bel-Roman. pentru a adăuga alte cîteva exemple, au folosit un limbaj suplu, nuanțat. capabil să transforme imaginile prezentate în prototipuri de largă audientă, apte să stabilească un contact rapid cu privitorul, să comunice. Aparenta simplitate a lucrărilor ascunde de fapt o muncă atentă, de izolare a elementelor simbolice, de elaborare a unor imagini adine semnificative, cu grija de a pune în valoare detaliul sugestiv, elementele capabile să simbolizeze idei de larg interes uman șl social.Afișele de spectacol semnate de Klara Tamaș Blaier. Valentin Tă- nase. Olimpiu Bandalac s-au distins în actuala selecție prin ingeniozitatea, prin verva plină de fantezie a comentariului plastic.închizînd în spațiul lor experiențe trăite, lucrările prezentate reprezintă doar o secvență din actuala dezvoltare a acestui domeniu cu mult mai ample resurse. Ele fac însă posibile noi acumulări. Și aceasta cu atit mai mult cu cit grafica rămîne una din modalitățile de afirmare cele mai apropiate noțiunii de „cotidian".

Sînt vii, sînt emoționante cuvintele secretarului general al partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, la recenta plenară lărgită a Consiliului Național al Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi Apelor : „Trebuie să înțelegem că agricultura nu se 
realizează cu hîrtii și in birou, se realizează in coopera
tivă, în întreprinderea de stat, se realizează împreună 
cu muncitorii și țăranii. Numai așa conducerea agricul
turii va fi o conducere bună, cu adevărat o conducere 
care lucrează in spirit revoluționar". O muncă deci împlinită cu dăruire, cu entuziasm, cu pricepere, cu știința pămintului. Pentru că, într-adevăr, dacă suprafața pă- mîntului nu se poate mări, creșterea producției este posibilă. Este de datoria țăranilor, a tuturor lucrătorilor din agricultură să îngrijească, să crească puterea de producție a pămîntului, să sporească rodnicia pămîn- tului. Iată o temă de amplă profunzime pe care am adus-o și in dialogul nostru cu unul dintre performerii agriculturii socialiste românești.„Exact pe 25 Iulie. In 1983, începind cu orele 16 fără zece minute, adică 15,50, zece minute a bătut grindina. Zece minute în care am pierdut 56 milioane de lei... Multi m-au combătut, dar eu spun totuși că „agricultura este marfă expusă la soare". Faci investiția si aștepți. Mai ales în zona noastră unde nu sînt încă irigații. Ca pe o minune așteptăm canalul care va trece și pe aici peste doi ani. canalul Șiret — Mostiștea. De fapt, sînt trei factori care asigură producția : întii. factorul OM — țăranul, care trebuie să muncească cu mintea, cu brațele, cu toată forța și dragostea lui. minute și secunde. Apoi factorii ajutători — cum ar fi îngrăsămintele. alte materiale. Acum doi ani aveam un grîu grozav. A apărut perioada bolilor fo- liare. a dăunătorilor, n-am avut ce trebuie și de ne cele 300 ha de grîu. netratate. am pierdut cite 1 000— 1 500 kg la hectar. Facem Investiții și așteptăm. Vin cete prelungite, si canicule — ca acum cîțiva ani. Plantele pot să moară de ante ori si să învie de 10 ori ne vară... Am chef de-o nloaieee... ! Zăpada e ca untul pămîntului. Si nici zăpadă n-am avut astă iarnă. Soarbe planta acum din rezerva pămintului.

trăiește din „lateral" — dar ajungem să vedem culturile duble „albastre"... Și factorul numărul trei : irigațiile, care, cum spuneam. o să fie si la noi. curînd-curînd". Tovarășul Nicolae Ceaușescu are perfectă dreptate : proprietatea socialistă este importantă. proprietatea cooperatistă este hotărîtoare. dar numai asta nu-i suficient. Ca să rodească, pămîntul trebuie „plătit" bine — are nevoie de îmbunătățiri funciare. de irigații, de chimizare. Iar astea costă !Traversăm cimpul cu șareta. La stingă e ferma nr. 2 : fasole de grădină pentru sămînță. fasole de cîmp ; 30 de hectare de pepeni de sămînță. Un kilogram de sămînță se vinde cu 480 de lei ! — adică. ...o afacere gospodărească. Porumbul e bine crescut — vor fi peste 20 000 de kg știuleti la hectar. Floarea-soarelui — la fel. se vor culege peste 4 500 kg la hectar, dar se vede clar că tînjesc după apă. „Plantele sînt mari iubitoare de apă. Irigațiile vor da sănătate pămîntului". Trecem pe lîngă soia neirigată, pe lîngă sfecla reinsămîntată — pentru că o furtună puternică a smuls-o și aflăm că terenul pentru sfeclă se pregătește din toamnă. „Am

o ciudă pe cel care lasă buruiana să mănince din acefeași farfurie cu planta. Ce obțin ei se numesc -plante de milă» si nimic altceva". Ajungem si la ferma nr. 1 (pentru că sînt 9 ferme. în total, dintre care trei vegetale, fiecare cu asolamentul ei. cu organizarea ei. cu atelajele ei), la ferma zoo — unde se înaltă un șopron — „să simtă vaca sub picioare și pămîntul. nu numai betonul" — unde pe lingă cele 4 fînare. cu o capacitate de 1 000 de tone, se vor mai face încă 2; un- de-i curățenia pămîntului si aleea de trandafiri vrea să demonstreze că. iacătă. în astfel de condiții, grădinile dichisite se conjugă cu noțiunea de grajd... Da. Marcel Dobra — unu: G.n- tre performerii agriculturii românești. Erou al Muncii Socialiste, vestit țăran ia- lomițean, țăran al Bărăganului — este cel care ne conduce, care ne explică. Are un zimbet blajin, dar ochii mici, albaștri, sprinteni îi trădează o anume scurtătură a privirii, căreia nu-i scapă detaliile cele mai fine. Are glasul molcom, dar fraza concisă, retezată, cu întorsături de sens, cu sublinieri neașteptate, e plină de spirit, și dacă ești atent îi descoperi imediat fermitatea, duritatea chiar, atunci cînd îi aduce în discuție, de exemplu. cînd îi are în obiectiv pe „leneșii pămîntului". E omul amănuntului, cu o memorie ieșită din comun, care-ti povestește exact ce s-a întîmplat pe cîmp în cutare după-amiază de a- cum 20 de ani. între anume ore. Are vreo 54—55 de ani. este de profesie tehnician agricol si de 28 de ani președintele C.A.P. Gîrbovi. județul Ialomița, dar. spune el. școala lui e școala pămintului, pe care nimeni altcineva nu ti-o poate da pe lumea asta. Și mergem mai departe.

Peste cîmp. prin ferme, prin comună.— Ați umblat mult prin lume. Marcel Dobra. Ce părere aveți, sincer : este țăranul nostru, astăzi, legat de pămînt ? Se spune prin unele locuri, chiar apăsat, cu voce tare. că pămîntul atunci cînd este „al tuturor" este de fapt „al nimănui". Au temei astfel de vorbe ?— După părerea mea. a- colo unde se nasc astfel

de exemplu. A crescut averea obștească de la 34 milioane lei în 1963 la peste 110 milioane azi. Dacă țăranul n-ar fi fost legat de munca lui. de pămîntul lui. s-ar fi ajuns la asemenea rezultate ?— Nu întimplător Cooperativa Agricolă de Producție Gîrbovi se numește „Victoria Socialismului"...— Nimic nu-i întîmplă- tor. Țăranul român. astăzi. fără vorbe deșarte.

1,5 km în lățime... — un dreptunghi al sărăciei și nimic mai mult. Oamenii cultivau grîu. porumb. Cine putea merge in pantofi prin Gîrbovi ?! Pînă în ’63 funcționau — prost, dar funcționau, e drept — ' trei cooperative. Marea cotitură a fost la 1 noiembrie 1963, cînd s-a terminat cu timpul pierdut, cu vorbele goale și s-au unificat. De la norma de 12 lei pe zi în 1964 am obținut 26 de
Adevărata școală

— școala pămîntului
de păreri ceva nu este în ordine : nu se asigură omului cadrul necesar de a fi responsabil pe faptele lui. Și dacă prin unele locuri lucrurile nu merg tocmai bine, aceasta nu înseamnă — așa cum spunea și secretarul general al partidului — că socialismul este de vină. Totul depinde de oameni, de felul în care aplică principiile socialismului, respectiv știința, tehnologia în agricultură. Noi avem argumentele noastre. Nu ale unui C.A.P.. ale unui sat. comune: nu excepții, ci ale întregii agriculturi socialiste. Iată productiile- record. iată cum s-a schimbat înfățișarea localităților noastre rurale... Iată rezultatele C.A.P. Gîrbovi: au crescut producțiile. Dacă vorbeam în 1963 de 800 kg grîu la hectar, de 1 300—1 500 kg porumb la ha. de 1 200—1 300 kg floarea-soarelui la ha... —astăzi producțiile sînt de 6 000—8 000 kg grîu la ha.

este un om al timpului pe care-1 trăim, care știe exact că telul lui este bunăstarea. Adică progresul, ridicarea gradului de civilizație a așezării în care trăiește, muncește. Uita- ți-vă aici, in comuna noastră : gospodării bine închegate. oameni bine îmbră- cați. Nu-i casă fără televizor. au apărut și televizoarele în culori, și aparatele video. Sînt peste 200 de autoturisme. Asta nu înseamnă că au uitat să stea de vorbă cu legumele, cu păioasele, cu sapa. A- verea este a tuturor, dar aceasta nu înseamnă diminuarea răspunderii.— Dumneavoastră. care sînteți din Gîrbovi. Marcel Dobra, spuneți-ne. cum arăta satul, în urmă cu un sfert de veac ?— Un sat sărac, cu bordeie. cu ulițe pline de noroi și praf : fără apă potabilă. fără magazine, fără trotuare — ca multe din satele românești de altădată. 2,5 km în lungime.

lei pe zi. Oamenii au căpătat încredere.— Ce înseamnă, după părerea dv.. încredere ?— Să nu-i promiți țăranului mai mult si să-i dai mai puțin. Să-l lași să-si arate dragostea pe care o poartă în el. de la strămoșii lui. pentru pămînt. Să-i creezi condiții și apoi să-i arăți, clar, ce obligații are. Să .aibă încredere în el. în forțele lui. în forța colectivului. Este exact ceea ce am desprins din toate cuvîntările secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. ori de cîte ori s-a adresat țărănimii. Este exact politica partidului cu privire la ridicarea satului românesc. a creării — fără lozinci — a tuturor condițiilor pentru ca să se șteargă deosebirile dintre sat si oraș. Țăranii să fie specialiști ai pămîntului. să aibă toate condițiile de viată de care beneficiază și cel care trăiește la oraș, cel care lucrează în fa

brici. In instituții. In uzine.— Aveți probleme cu forța de muncă ?— Am avut. Dar nu ne culcăm pe-o ureche. în urmă cu 4—5 ani am simțit cum tinerii se tot duc la oraș. Le-am dat șansa să muncească în C.A.P.. să cîștige bine, le-am oferit posibilitate tinerilor căsătoriți să-și ridice case in rate... Am avut imediat rezultate. Apoi, este vorba de dezvoltarea industriei mici.— Am aflat că din ’63 aici, la Gîrbovi. ați deschis ateliere, ați format specialiști.— Altă cale nu era... Dar nu mă întrebați cîte utilaje avem la ora actuală ? 50 mijloace detransport auto si 120 de atelaje. Asta — ca să mă întorc la povestea despre atelierele noastre de început. Păi. în ’63 duceam mașinile la I.R.A., la reparat. Le duceam în haine bune și le întorceam în zdrențe. Cheltuiam degeaba un milion 600 mii lei pe an. Le dădeau băieții cu chit, cu vopsea, dar de mers nu mergeau. Atunci le-am reparat noi. în atelierele noastre și... am redus cheltuielile la jumătate. Acum prelucrăm si bușteni cu două gatere (4—5 mii mc anual), avem și rotărie. și fierărie, si zidărie... 250 de oameni al C.A.P.-ului lucrează în mica industrie.— Este aceasta, si după gîndul dv., una dintre căile prin care se va asigura, în continuare, forța de muncă necesară agriculturii ?— Cale sigură, bineînțeles.— Dar calificarea, pregătirea specialiștilor. în momentul de fată vă satisface ?— Copiii, tinerii învață prin scoli. Mare lucru sînt școlile profesionale — zic eu. Se califică însă și la locul de muncă, șl comisii de specialiști ar trebui

să-î testeze, să le dea certificate. diplome, pe măsura priceperii lor. Eu o dată m-am ridicat si am spus la o consfătuire că satul românesc, comuna, comuna noastră de exemplu. nu va fi de nota 10 decît cînd toate cadrele de specialitate vor fi din Gîrbovi ! De ce un mecanizator este scolit mai puțin decit un lucrător în comerț cînd el răspunde de utilaje de milioane de lei ? Nu înțeleg... Așa cum nu înțeleg cum ne vizitează cîte unii să ne controleze basculele și vor pentru două ore 16 000 lei 1 Vin alții cu deratizarea și pentru 3—4 zile cer 30 000 lei. Iar cei cu paratrăznetele — 18 000 lei. Cum nu ești atent. în cîteva ore ți se golesc buzunarele de zeci de mii de lei... Dacă nu ne permitem să cheltuim în zadar pentru reparații și ne gîndim să formăm meseriași de cea mai bună calitate, nu este firesc să regretăm orice ban irosit ?S-a lăsat seara peste Gîrbovi. Abia se mai zăresc salbele de tutun care alintă toate porțile. O „Dacie" neagră, cu 1 400 000 km la bord — reali ! — ne poartă în continuare peste cîmp. A fost o zi plină pentru Gîrbovi. Chiar și primarul. Sabin Neidoni. deși duminică, deși sărbătoarea „Spicelor de aur", a oficiat două cununii... Marcel Dobra a fost în picioare, ca in fiecare zi. la 4,30 dimineața. N-are stare și, deși este tîrziu, ne povestește cîte mai sînt de făcut în Gîrbovi : se va ajunge la 20 km rețea apă potabilă, se vor construi o sală de festivități. un liceu, un spital, blocuri pentru specialiști — „dar nu așa. cutii de chibrituri, ci cum vrem noi. în ton cu casele noastre". Străzile, care sînt de fapt alei cu nuci, cu meri, cu peri, cu de toate (dacă aduni toți copacii fac 48

ha de livadă), vor fi mai elegante. Trei sferturi din oamenii comunei locuiesc în case noi și se înalță altele. Venitul cooperativei este prevăzut pentru anul acesta să fie de 104 milioane lei. dar probabil va ajunge la 115 milioane Iei; pentru că, spune Marcel Dobra, din 6 000 hectare. 3 500 sînt destinate producerii de semințe, ceea ce înseamnă venituri, dar și răspunderi...— Munca înseamnă producție. sănătate — vă rog să sublimați aceasta. încă o dată. Țăranul român nu Si-a diminuat răspunderea pentru pămînt. Dimpotrivă. Vrea să-1 lucreze bine, să cîștige. Bunăstarea lui înseamnă bunăstarea comunei. a satului românesc. Dar mă întorc și spun : bine ar fi să se mai stîr- pească intermediarii, cei care pierd timpul si încurcă pe toată lumea. Știți că sînt unii care confundă bârnele cu ricinul?! Care habar n-au ce înseamnă agricultură ?! Și e bine să spunem toate acestea acum. în preajma marii sărbători de la 23 August ! In fata noastră nu sînt problemele personale, ci ale obștii, ale colectivului de muncă. ale țărănimii în general. Pămîntul nostru este ca untul. Cernoziom de foarte bună calitate. Te răsplătește din plin dacă știi să-i vorbești, să-i dai ce-i trebuie. Și fiecare zi este o lume pentru noi. pentru plante. Ne măsurăm în permanentă puterile cu cele mai bune C.A.P.-uri ialomițene — Grindu. Gh. Doja. Smirna. Milosești. cu C.A.P.-urile de elită din tară. Ordinele, medaliile. titlurile pe care le-am obținut nu ne permit să greșim, să facem erori... Ați văzut cit e de frumoasă floarea-soarelui?! Numai de-ar cădea o ploaie de 20 litri ! Asta-i tot.
Smaranda OȚEANU
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In telegrame adresate tovarășului nicolae ceaușescu

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

în înfăptuirea și depășirea planului

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist RomânDin Însărcinarea Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar și a celor apropiați tovarășului Janos Kadar, vă exprim mulțumiri pentru telegrama de compasiune transmisă cu ocazia incethrii din viață a fostului secretar general, respectiv președinte, ai Partidului Muncitoresc Socialist Ungar.

In telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, colective de muncă raportează noi succese în îndeplinirea 
planului pe acest on și pe întregul cincinal. Clasa muncitoare își ex
primă astfel hotărîrea de a răspunde prin realizări deosebite chemării 
conducătorului partidului și statului nostru de a îndeplini planul pe opt 
luni pînă la 23 August și pe întregul an pină la Congresul al XlV-lea 
al P.C.R.In telegrama Comitetului Județean Buzău ai P.C.R. se raportează că oamenii muncii din industria județului au realizat la 16 august prevederile de plan ia producția- marfă industrială pe trei ani și opt luni, succes obținut îndeosebi pe seama creșterii productivității muncii, modernizării producției. Pînă la sfirșitul acestei luni. întreprinderile județului vor obține o producție-marfă suplimentară in valoare de peste 750 milioane lei, materializată in importante cantități de oțel, beton, produse ale industriei electrotehnice, de mecanică fină, geamuri trase și laminate, cherestea, tricotaje, confecții și altele. Totodată, a fost depășit cu 2,3 la sută planul in profil teritorial la activitatea de recuperare a materialelor refolosibile.în telegramă se exprimă angajamentul de a acționa cu devotament și responsabilitate comunistă pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor ce le revin, pentru a întîmpina cu noi și remarcabile fapte de muncă în toate domeniile de activitate ziua de 23 August si cel de-al XlV-lea Congres al partidului.Unitățile proprii ale Consiliului Popular al județului Covasna au îndeplinit planul producției-mart'ă pe 8 luni din acest an, asigurînd condițiile realizării, pină la sfirșitul acestei luni, a unei producții suplimentare in valoare de 18 milioane lei. De asemenea, a fost realizat, in proporție de 122.1 la sută, planul la export, iar la livrări de mărfuri de 107,1 la sută.Unitățile economice din cadrul Consiliului Popular al județului Vrancea au raportat realizarea planului Ia producția-marfă industrială, export și livrări de mărfuri către fondul pieței pe opt luni din acest an. Pină la sfirșitul lunii august se va realiza o producție suplimentară in valoare de 15 milioane lei și vor fl livrate la fondul pieței, peste prevederi, produse in valoare de circa 9 milioane lei.Oamenii muncii din Industria municipiului Vaslui au îndeplinit planul pe trei ani și opt luni din acest cincinal, urmînd ca pină la sfirșitul lunii august să obțină o producție-marfă industrială suplimentară de 563 milioane lei.Colectivele muncitorești din Pașcani, județul Iași, au raportat îndeplinirea, incă de Ia 1(1 februarie a.c., a sarcinilor la export pe trei ani șl opt luni, realizînd pînă la sfirșitul acestei luni o producție suplimentară destinată partenerilor externi in valoare de peste 192 milioane lei.Oamenii muncii din orașul Buftea au realizat, Ineă de la 15 iunie, planul la producția-marfă industrială pe trei ani și opt luni din actualul cincinal, realizind pină in prezent o producție suplimentară a cărei valoare se cifrează la 370 milioane lei. Succesul a fost obținut în condițiile reducerii cheltuielilor de producție, repunerii în circuitul economic a unor importante cantități de materiale refolosibile. realizării unor economii substanțiale de combustibil, gaze naturale și energie electrică.Locuitorii orașului Șiret, județul Suceava, au îndeplinit sarcinile de plan Ia producția-marfă industrială pe trei ani și opt luni la 14 august, avind posibilitatea obținerii unei producții suplimen

Distincții decernate pentru locul I 
ocupat in intrecerea socialistăîn aceste zile au avut loc adunări festive in cadrul cărora unităților economice, institutelor de cercetări și proiectări și centralelor distinse cu înaltul titlu de „Erou al Muncii Socialiste" le-au fost înminate „Steagul Roșu" și Diploma de Onoare ale Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România pentru ocuparea locului I 

pe țară în întrecerea socialistă pe anul 1988.Asemenea adunări au avut loc la întreprinderea Electrocentrale Oradea, județul Bihor, întreprinderea Laminorul de Tablă din Galați, Centrala Industrială de Produse Refractare Brașov, întreprinderea de Garnituri de Frînă și Etanșare din Rim- nicu Sărat, județul Buzău, între» prinderea de Scule și Elemente Hidraulice din Focșani, întreprinderea „Steaua electrică" din Fieni, județul Dîmbovița, întreprinderea „Metalica" din Oradea, Centrala Industrială de Echipament Special din București, întreprinderea Rafinăria din Brașov, întreprinderea de Materiale Izolatoare prinderea de din Ploiești, Tricotaje și câni, județul de Piele, î .rochinărie „13 Decembrie" din Sibiu, Stația de Cale Ferată Iași, Cooperativa de Producție, Achiziții și Desfacere a Mărfurilor Olănești, județul Vîlcea, întreprinderea Economică de Odihnă Sinaia, județul Prahova, întreprinderea Județeană de Transport Local Timiș, întreprinderea de Industrializare a Laptelui, județul Ialomița, întreprinderea de Producere și Industrializare 
a Legumelor și Fructelor din Rîm- nicu Sărat, județul Buzău, întreprinderea de Transport pentru Agricultură, județul Buzău.în telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii So

din Vaslui, între- Stofe „Dorobanțul" întreprinderea de Perdele din Paș- _ Iași, întreprinderea încălțăminte și Ma- ,13 Decembrie" "

tare de 40 milioane lei. De asemenea. au fost îndeplinite și depășite sarcinile de plan la producția fizică, industrie mică, prestări servicii și desfacerea mărfurilor.Oamenii muncii din orașul Mol- nești, județul Bacău, au raportat realizarea planului pe opt luni din acest an, creînd condițiile obținerii unei producții suplimentare, pînă la sfirșitul lunii, de peste 18 milioane lei.Cei ce muncesc în cadrul organizațiilor cooperației de producție, achiziții și desfacere a mărfurilor — CENTROCOOP — au îndeplinit, la 17 august, planul pe opt luni la producția-marfă industrială, precum și Ia indicatorii intrări la fondul de stat de legume, fructe și plante medicinale, livrări de mărfuri către fondul pieței și beneficii. Aceasta creează premise ca. pînă la 23 August, să se realizeze și planul la export și prestări servicii pentru populație. De a- semenea, se vor da în folosință, înainte de termen, șapte obiective de investiții. Pînă la sfirșitul lunii se vor realiza suplimentar o producție-marfă de 500 milioane lei, 100 milioane lei la prestări servicii pentru populație, 360 milioane lei la livrări de mărfuri către fondul pieței. Depășiri substanțiale se vor înregistra și la indicatorii export și beneficii.Colectivul de oameni al muncii de la Institutul de Cercetări Chimice ICECHIM București a raportat îndeplinirea, la 11 august, a sarcinilor de cercetare pe opt luni ale acestui an. Rezultatele obținute pină acum au creat premisele îndeplinirii, pînă la 15 noiembrie, a sarcinilor pe întregul an.întreprinderea Antrepriză de Construcții Industriale și Montaj Brașov a realizat, la 15 august, planul la producția-marfă industrială pe patru ani din actualul cincinal, creîndu-se posib.Titatea obținerii, pină la sfirșitul acestui an, a unei producții suplimentare de peste 173 milioane lei.întreprinderea Minieră Hunedoara a îndeplinit planul la producția-marfă și fizică pe trei ani și zeee luni -din acest cincinal. Valoarea producției suplimentare ce se va obține, pină la sfirșitul acestei luni, va fi de 14 milioane lei.Oamenii muncii de Ia întreprinderea Mecanică MIzil, județul Prahova, au raportat îndeplinirea planului de producție pe trei ani și nouă luni din actualul cincinal, cu 45 de zile mai devreme. ceea ce a condus la obținerea unui spor de producție de 61 milioane lei.întreprinderea de Aluminiu Slatina și-a realizat, cu un avans de 16 zile, planul pe trei ani și opt luni din actualul cincinal la pro- ducția-fizică, producția-marfă și export. Valoarea sporului de producție. pină la sfirșitul acestei luni, va fi de 230 milioane lei la producția-marfă și de 200 milioane lei la export, iar la producția fizică de peste 10 000 tone aluminiu primar și aliaj din aluminiu.Oamenii muncii de Ia întreprinderea Mecanică Vaslui au raportat îndeplinirea planului în sortiment fizic și la producția-marfă pe trei ani și opt luni, urmînd ca pînă la sfirșitul lunii august să realizeze 

cialiste România, participanții la adunările festive își exprimă profunda recunoștință pentru prețuirea muncii lor prin decernarea înaltului titlu de „Erou al Muncii Socialiste", sentimentele de profundă dragoste și stimă față de conducătorul partidului și statului nostru, ctitorul României socialiste moderne, pentru strălucita sa activitate revoluționară de aproape șase decenii, dedicată înaintării patriei pe calea progresului și civilizației socialiste și comuniste, binelui și fericirii poporului. în telegrame se dă glas deplinei satisfacții și adeziunii totale a oamenilor muncii din aceste colective fruntașe, asemenea întregului popor față de Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. privind propunerea de realegere a tovarășului Nicolae Ceaușescu, la cel de-al XlV-lea Congres, în funcția supremă de secretar general al partidului, garanția sigură a inaintării ferme a României pe drumul construirii socialismului și comunismului.Este adus un cald și vibrant omagiu tovarășei Elena Ceaușescu, eminent militant al partidului și statului, savant de amplă recunoaștere internațională, pentru contribuția deosebită la elaborarea și înfăptuirea planurilor și programelor de dezvoltare economico-socială a patriei, la continua înflorire și afirmare a științei, invățămintului și culturii naționale.în încheierea telegramelor, în numele colectivelor lor de muncă, parti- cipanții la adunările festive asigură conducerea partidului, personal pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, că vor acționa cu dăruire, în spirit revoluționar pentru a îndeplini planul pe opt luni pină la 23 August și pe întregul an pînă la Congresul al XlV-lea al partidului, că iși vor aduce o tot mai mare contribuție la dezvoltarea generală a scumpei noastre patrii. (Agerpres) 

o producție suplimentară de 94,6 milioane lei.Colectivul Întreprinderii de Alumină Tulcea a raportat îndeplinirea la 14 august a planului pe opt luni din acest an la producția-marfă, preliminind o depășire de 78 milioane lei pină la sfirșitul lunii august.Centrala Industrială de Reparații Auto a realizat planul la export pe trei ani și opt luni din acest cincinal, ceea ce face posibil să se obțină o producție suplimentară destinată partenerilor externi in valoare de peste 30 milioane lei.Oamenii muncii de la „întreprinderea „Vulcan" — București au îndeplinit planul fizic la unități de pompare pe trei ani și opt luni din actualul cincinal cu 28 de zile mai devreme, ceea ce permite ca, pină la .sfirșitul lunii august, să realizeze un spor de astfel de produse destinate exportului in valoare de peste 20 milioane letîntreprinderea Minieră Paroșeni a raportat îndeplinirea planului pe trei ani și nouă luni din acest cincinal, realizind o producție suplimentară de 191 000 tone huilă cocsificabilă.Oficiul Județean de Turism Timiș a îndeplinit, la 8 august, indicatorii de plan pe trei ani și opt luni ai actualului cincinal. Sint create condiții ca, pînă la sfîrșltpl acestei luni să obțină un spor al veniturilor economice de peste 70 milioane lei.Oamenii muncii de la întreprinderea de Reparații Ploiești au îndeplinit planul la producția-marfă pe trei ani și opt luni. la 13 august, urmind ca pînă la sfirșitul lunii să obțină o producție suplimentară de peste 57 milioane lei.întreprinderea de Prefabricate din Beton Militari — București și-a onorat, la 17 august, sarcinile de plan la producția-marfă pe opt luni din acest an, preliminind un plus de producție în valoare de 55 milioane lei.întreprinderea „Tricoul Roșu“ Arad a raportat că sarcinile de plan pe trei ani și opt luni ai actualului cincinal au fost realizate cu 16 zile mai devreme. In avansul de timp cîștigat se va realiza o producție-marfă suplimentară de 39,9 milioane lei.Colectivele de muncă din cadrul Trustului Antrepriză Generală Contrucții-Montaj Mureș au îndeplinit, la 14 august, sarcinile de plan pe trei ani și opt luni din actualul cincinal, succes ce face posibilă realizarea prevederilor de plan pe patru ani ai cincinalului pină la 15 noiembrie a.c.Oamenii muncii de la Schela Petrolieră Stoina. județul Gorj, au raportat îndeplinirea, la 15 august, a planului pe opt luni din acest an la producția-marfă. Pînă la sfirșitul lunii august se va obține o producție suplimentară de 115 milioane lei.Au realizat planul pe opt luni din acest an și oamenii muncii de Ia Rafinăria Vega Ploiești incă de Ia 13 august, ceea ce permite înregistrarea unui spor de producție de peste 64 milioane lei.In telegrame se dă expresie angajamentului comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din aceste unități de a acționa în continuare cu abnegație și inalt spirit de răspundere pentru Îndeplinirea în cele mai bune condiții a sarcinilor ce le revin în acest an și pe întregul cincinal, adueîndu-și astfel contribuția la realizarea planurilor și programelor de dezvoltare a țării, la progresul general al patriei noastre socialiste.
tv

19,00 Telejurnal • In Intlmplnarea marii 
noastre sărbători naționale

19.25 Columnele demnității românești. 
23 August 1944—23 August 1989
• Mindria patriotică față de 
mărețele realizări obținute de po
porul român In anii socialismului. 
Documentar

19.45 România — Ceaușescu — Pace. 
O politică externă activă, di
namică și realistă de soluționare. 
In consens cu interesele tuturor 
popoarelor, a problemelor Interna
ționale

20,05 Proiectul Programulul-Dlrectivă al 
Congresului al XlV-lea al P.C.R. 
— tnsuflețltor program de ascen
siune a României

20.25 Copiii clntă patria șl partidul. Pro
gram llterar-muzical-coregrafic

20.45 Școala in anul 45 al libertăți! noas
tre. 23 August 1944—23 August 1989
• Biografia revoluționară a școlii 
In biografia țării

21,05 Univers, materie, viață. Emisiune 
de educație materialist-științlfică
• Din tainele pădurii

21,35 Bijuterii muzicale
21,50 Telejurnal

vremea
Prognoza meteorologică pentru Inter

valul 18 august (ora 20) — 21 august 
(ora 20). In țară : Vremea se va men
ține călduroasă, cu cerul variabil în 
nordul șl nord-estul țării și mai mult 
senin in rest. Vor cădea ploi, mai ales 
averse, izolat și trecător, in nord. Vin- 
tul va sufla slab pină Ia moderat. Tem
peraturile minime vor fl cuprinse în
tre 12 șl 22 grade. Iar cele maxime in
tre 30 și 35 grade. In București : Vre
mea se va menține călduroasă, cu ce
rul mai mult senin. Vîntul va sufla în 
general slab. Temperaturile minime vor 
oscila intre 18 șl 20 grade, iar cele ma
xime între 33 șl 35 grade.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaExcelenței sale, tovarășului și frate președinte Nicolae Ceaușescu,Am primit cu deosebită considerație mesajul dumneavoastră de felicitare pentru aniversarea mea. Vă mulțumesc profund pentru sentimentele tovărășești și frățești conținute în mesajul dumneavoastră, pentru susținerea și solidaritatea cu cauza noastră dreaptă a Palestinei.Cu acest prilej vă rog să-mi permiteți să vă transmit din nou, in numele meu, al fraților mei membri ai Comitetului Executiv al O.E.P. și al poporului nostru arab al Palestinei, mulțumirea profundă pentru pozițiile ferme și principiale pe care le manifestă întotdeauna poporul român prieten, partidul său comunist militant și guvernul său, sub conducerea dumneavoastră înțeleaptă. Aceste poziții au fost exprimate față de lupta continuă a poporului nostru, față de revolta sa populară eroică, pentru a pune capăt ocupației israeliene, pentru realizarea libertății poporului nostru, a independenței și suveranității sale pe pămîntul lui național.Aș dori, totodată, să exprim mindria noastră pentru relațiile de prietenie și solidaritate militantă care leagă popoarele noastre prietene, distinsul dumneavoastră guvern și O.E.P.Asigur pe Excelența Voastră asupra dorinței și hotăririi noastre de continuare, dezvoltare și consolidare a acestor raporturi de prietenie, pentru realizarea intereselor comune ale popoarelor noastre, inclusiv instaurarea păcii juste și durabile in regiunea noastră, edificarea securității și păcii mondiale.Permiteți-mi să reafirm Excelențe! Voastre mulțumirile - noastre adinei și să vă transmit, din toată inima, cele mai bune urări de sănătate, fericire și succese depline.Cu întreaga noastră afecțiune și considerație, pentru Excelența Voastră și eroicul dumneavoastră popor.Revoluție pînă la victorie 1
YASSER ARAFAT

Președintele Statului Palestina, 
Președintele Comitetului Executiv 

al Organizației pentru Eliberarea Palestinei

ÎN ÎNTÎMPINAREA ZILEI DE 23 AUGUST

Manifestări politico-educative
și cultural-artisticeîn întreaga țară, in întîmpinarea celei de-a 45-a aniversări a victoriei revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă de la 23 August 1944 — sărbătoare de inimă și conștiință a poporului român, act istoric epocal care a deschis calea făuririi socialismului în România — se desfășoară ample manifestări politico-educative și cultural-artistice.în județul Bacău, în cadrul centrelor de cultură și creație socialistă „Cintarea României" din municipiile Bacău și Gheorghe Gheorghiu-Dej, precum și pe platforma industrială a Borzeștiului au avut loc simpozioane dedicate marilor înfăptuiri ale epocii de glorie inaugurate de Congresul al IX-lea al partidului. La Moinești și Comănești. puternice centre muncitorești, au avut loc spectacole de muzică și poezie patriotică revoluționară sub genericele „Timp cutezător al devenirii noastre", „Omagiu lui August" susținute de artiști amatori și profesioniști. Cinematografele din Bacău au inaugurat o săptămînă a filmului românesc. în cadrul căreia sint prezentate producții inspirate din trecutul istoric și prezentul socialist al patriei. La complexul muzeal județean a avut loc vernisajul expoziției omagiale „23 August — piatră de hotar în istoria patriei", în care prin intermediul fotografiilor și documentelor sint reliefate luptele poporului român pentru eliberarea tării, acțiunile comuniștilor pentru consolidarea noii o- rinduiri inaugurate de gloriosul 23 August 1944, marile înfăptuiri dobîndite de România în anii socialismului, cu deosebire după Congresul al IX-lea al partidului. Totodată. bibliotecile din orașe și comune au organizat expoziții festive de carte istorică și social-poli- tică. la loc de frunte crări fundamentale secretarului aflindu-se lu- din opera al partidului.general

★Comunist Român, or- și conducătorul revolu-

din Ticleni, Stoina și Cărbunești în intimpi- apropiatei sărbători nade ta 23 August.

„Partidul ganizatorul . ției de eliberare socială și națională. antifascistă și antiimperialistă din august 1944 — începutul unei ere noi in istoria poporului român" este genericul simpozioanelor și dezbaterilor desfășurate în municipiul Tg. Jiu. centrele indus- trial-agrare Rovinarl si Motru, la schelele petroliere de producție și foraj Tg.narea tionaleCu același prilej, în centrele miniere Rovinari, Motru, Jilț. Al- beni și Seciurl, în orașul Novaci și comuna Tismana au avut loc decade ale educației politice și culturii socialiste, în ale căror programe au fost înscrise, printre altele, simpozionul „Semnificația istorică a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă de la 23 August 1944", expunerea-dezbatere „Lupta poporului român pentru libertate socială și națională, pentru independență și unitate", simpozionul „Congresul al IX-lea al P.C.R., eveniment de importanță istorică, moment de cotitură care a marcat începutul unei noi epoci revoluționare in activitatea partidului, în opera de făurire a socialismului în patria noastră", acțiune ce se desfășoară și în unitățile economice, sociale și de cultură din municipiu! reședință de județ. A avut loc. de asemenea, ștafeta cultural- artistică județeană sugestiv intitulată „Flamura eliberării", cu contribuția formațiilor artistice laureate ale Festivalului național „Cintarea României".
★Sub genericul „însemnătatea internă și internațională a revoluției de eliberare socială și națională. antifascistă și antiimperialistă din August 1944", în centrele de creație și cultură socialistă „Cintarea României" din localitățile județului Călărași continuă să se desfășoare numeroase manifestări politico-educative. Astfel, oamenii muncii de Ia Combinatul Siderurgic Călărași au luat parte la dezbaterea pe tema „Partidul Comunist Român, organizatorul și con-

teatre
• Filarmonica „George Enescu* * 
(15 68 57, in rotonda Ateneului) : „Zi
lele creației muzicale și ale artei in
terpretative românești. Muzica româ
nească — 1944—1989“ (spectacol de 
sunet și lumină). Virgil Frâncu — 
flaut, la pian Dana Nigrim — 19
• Teatrul de operetă (13 63 48) : Ma
ratonul melodiilor — 18
• Teatrul Mic (14 70 81, la Rotonda 
scriitorilor din Clșmiglu) : „Cîntăm 
România de azi*  (spectacol de sunet 
și lumină) — 21
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Studio) : „Treptele biruinței noastre*  
(recital de versuri) — 18,30
• Teatrul Gluleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Iarna cind au murit can
gurii — 18,30 

• Porțile albastre ale orașului :
SCALA (11 03 73) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 
19,30
• Cale liber» : FERENTARI (80 49 85) 
— 15: 17; 19
• Flori de gheață : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, MIO
RIȚA (14 27 14) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Evadarea 11; 13; 15; 17; 19,
Uimitoarele aventuri ale mușchetari
lor — 9 : PACEA (71 30 85)
• Serata : FLOREASCA (33 29 71) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19

ducătorul actului istoric de la 23 August 1944. Contribuția României la victoria asupra fascismului". De asemenea, simpozionul „File din cronica luptei forțelor progresiste, a maselor largi populare din România pentru apărarea independenței, suveranității și integrității teritoriale a patriei" a fost găzduit de centrele de creație și cultură socialistă ale tineretului din Călărași și Oltenița. întreprinderea cinematografică a organizat gale de film in toate localitățile județului pe tema „Mari și durabile ctitorii ale socialismului în România". Paralel, au avut loc evocări istorlco-literare intitulate „Chipul comunistului oglindit in literatura română contemporană", spectacole folclorice, seri cultural-distractive, au fost vernisate expoziții de artă plastică,
★Glorioasa aniversare a actului Istoric de acum 45 de ani, cu profunde semnificații interne și internaționale. marile înfăptuiri din anii construcției socialiste au constituit principalele teme ale unor expuneri, dezbateri și mese-rotun- de organizate în intreprinderi și instituții dip Capitală. „Etapele procesului revoluționar de construire a orinduirii socialiste in România" a fost genericul simpozionului ce a avut loc la întreprinderea „Vulcan" și care a pus în evidență realizările fără precedent obținute în cei peste 24 de ani care au trecut de la Congresul al IX-lea al partidului. amplul proces de dezvoltare economico-socială care asigură prosperitatea României și creșterea prestigiului său in lume, ridicarea pe noi trepte, superioare, a calității muncii și vieții întregului popor. De asemenea, la întreprinderea de Mașini Agricole „Semănătoarea" s-a desfășurat o masă- rotundă cu tema „București, centrul mișcării muncitorești-revolu- ționare și antifasciste din România". in cadrai căreia a fost subliniat rolul Capitalei in înfăptuirea marelui act istoric de la 23 August 1944. „De la Congresul al IX-lea — o epocă măreață. Epoca Nicolae Ceaușescu" a fost genericul simpozioanelor desfășurate la Institutul de Inginerie Tehnologică și Proiectări pentru Industria Chimică și la Institutul de Proiectări Hidroenergetice, care au prilejuit relevarea principalelor etape ale dezvoltării patriei, în toate domeniile economico-sociale, mărețelor transformări revoluționare obținute de poporul în glorioșii ani ai Nicolae Ceaușescu.
★La centrele de creație si _ _ socialistă „Cintarea României" din Slobozia, Fetești, Țăndărei, Urzi- ceni. din numeroase așezări rurale din județul Ialomița a fost prezentată expunerea „Partidul Comunist Român — organizatorul si conducătorul luptei împotriva fascismului, pentru libertate si dența patriei", iar Muzeul mița a găzduit un ciclu de neri insolite de - -ment privind contribuția României la viețoria asupra hitlerismului. precum și despre marile ctitorii ridicate în anii de istorice împliniri ce au urmat Congresului al IX-lea al partidului. Recitalurile de poezie patriotică organizate în aceste zile în orașele și comunele județului au avut ca generic „Cinstim patria, partidul, poporul și-al său conducător".
+„P.C.R. — organizatorul si conducătorul revoluției de socială și națională, : și antiimperialistă 1944". neralNicolae Ceaușescu. — al cunoașterii istoriei patriei si poporului nostru, a luptei necurmate

român Epociicultură
indepen- Ialo- expu- fotografii-docu-

eliberare antifascistă din august „Opera secretarului se
al partidului, tovarășul fundament

• Teatrul satirlc-muzlcal „C. Tăna- 
se*  (15 56 78, grădina Boema) : Bună 
seara, Boema 1 — 19
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română*  (13 13 00) : Meridiane folclo
rice — 18,30

ac i n

Cronica zileiCu prilejul Zilei naționale a Republicii Indonezia, ambasadorul a- cestei țări la București, R. Heman Benny Mochtan, a oferit joi o recepție.Au luat parte Lina Ciobanu, vice- prim-ministru al guvernului, miniștri. reprezentanți ai conducerii unor ministere și instituții centrale, oameni de cultură și artă.Au participat diplomatice noastră. șefi de acreditați înmisiuni țara
★La Ambasada Republicii erate Germane din București Demo- a avut

pentru afirmarea ființei naționale, pentru libertate, unitate și independență" — au constituit rubricile unor simpozioane, expuneri și dezbateri desfășurate in cadrul colectivelor de oameni ai muncii de la Combinatul Minier Banat- Anina. in alte intreprinderi din orașele Caransebeș si Oravița. in așezăminte culturale din comunele județului Caraș-Severin. „Actul istoric de la 23 August 1944 în conștiința poporului român, semnificația lui Internațională" a constituit tema altor manifestări ce au fost organizate la întreprinderea de Construcții Metalice din orașul Bocșa, la centrele de' cultură și creație socialistă „Cintarea României" din localitățile Topleț si Moldova Nouă.

epocalăcadre stațiunii oala odihnă.ani de la eliberare

★La Rîmnicu Vîlcea a avut loc simpozionul cu tema „Revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă de la 23 August 1944 — început de eră nouă în istoria poporului român", la care au luat parte activiști de partid și de slat, reprezentanți ai organizațiilor de masă și obștești, numeroși oameni ai muncii. Cu acest prilej au fost evocate principalele momente ale pregătirii și înfăptuirii actului istoric de acum 45 de ani. rolul decisiv al P.C.R. în organizarea și conducerea maselor populare, a tuturor forțelor progresiste dinRomânia, în lupta pentru eliberarea patriei de sub dominațiafascistă, pentru cucerirea drepturilor vitale ale națiunii române da a trăi într-o țară independentă și de a edifica, în pace și libertate, noua societate socialistă, precum și importantele succese obținute de oamenii muncii, in frunte cu comuniștii, de-a lungul celor patru decenii și jumătate de viață demnă și Îndeosebi in cei 24 de ani care au trecut de la Congresul al IX-lea al partidului. De asemenea, in orașul Băile Olănești s-a desfășurat simpozionul intitulat „Revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă din August 1944 — eveniment de importanță ____pentru destinele poporului român", care a reunit muzeografi, ididactice, locuitori ai ..............balneoclimaterice, numeroși meni ai muncii aflați
★Sub genericul „45 victoria revoluției socială șl națională, antiimperialistă din întreprinderi și instituții, in zămintele culturale din orașele și comunele județului Iași sint organizate expuneri și dezbateri, in cadrul cărora sint puse in relief Însemnătatea crucială a acestui eveniment, petrecut in august 1944, sub conducerea partidului comunist, strălucitele succese ale poporului român în anii de după eliberare, cu deosebire perioada inaugurată de cel de-al IX-lea Congres al partidului. Sint subliniate cu pregnantă ția fundamentală aNicolae Ceaușescu în ___________României socialiste moderne, strălucita sa activitate revoluționară. de aproape șase decenii, dedicată înfăptuirii idealurilor de dreptate, libertate, independentă și democrație ale poporului, concepția politică, filozofică și economică a secretarului general al partidului oglindită în valoroasa și vasta sa opteră, roiul decisiv al conducătorului partidului si statului nostru la elaborarea strategiei de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.în cinstea aceluiași jubileu, la Combinatul de Utilaj Greu din Iași a avut Ioc spectacolul omagial „România în anii glorioși ai Epocii Nicolae Ceaușescu", iar la Centrul Orășenesc de Creație și Cultură Socialistă „Cintarea României" din Pașcani s-a desfășurat o seară pentru tineret cu tema ..Gloriosul drum al revoluției socialiste sub stindardul partidului". (Agerpres)

de de antifascistă și România", in așe- .

contribu- tovarășului edificarea

VIITORUL• Martori dispăruți : 
(10 67 40) — 15; 17; 19 
0 Maria și marea : 
(3515 17) — 15; 17; 19
• Păstrează-mă doar pentru tine : 
MUNCA (21 50 97) — 15; 17: 19
• O zi la București : ARTA (21 31 06)
— 15; 17; 19
• De Ia literatură Ia film : PATRIA 
(11 06 25) — 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15
• „Filmul românesc — cronică vie a 
marilor prefaceri Înfăptuite in anii 
revoluției și construcției socialiste" : 
București — file de epopee — 15; 17; 
19, Noi, cei din linia intii — 9; 11; 
13 : GLORIA (47 46 75)
• Nava lui Yang : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9; 11,30: 14; 16,30: 19
• Columna : VICTORIA (16 28 79) — 
9” 12*  15*  18
• Felix și „lupul*  — 9; 11; 13; 15, 
Omul de pe Bulevardul Capucinilor
— 17; 19 : DOTNA (16 35 38)
• Cantemir : GRIVITA (17 08 58) — 9; 
11; 13; 15,15; 17,30; 19,30

POPULAR

REZSO NYERS
Președintele Partidului Muncitoresc

Socialist Ungar

loc, joi, o conferință de presă, organizată cu prilejul ediției de toamnă a Tirgului internațional de la Leipzig (3—9 septembrie). Cu această ocazie, Helmut Flachs, director în cadrul Oficiului de tirguri de la Leipzig, a evidențiat aspecte alo organizării actualei ediții, relevind, totodată, tradiționala participare a României la această importantă manifestare economică internațională, precum și bunele relații de colaborare și cooperare dintre România și R.D.G. La ediția de toamnă a tirgului, țara , noastră va prezenta produse din domeniile construcțiilor de mașini, mijloacelor de transport, chimiei, aparaturii medicale, electrotehnicii, confecțiilor, textilelor, tricotajelor și altele. (Agerpres)

și la învățămintul de seral — profilul Chimie.Politehnic din Cluj- învățămintul de ingineri

DE LA MINISTERUL 
EDUCAȚIEI

ȘI INVĂȚĂMINTULUIPentru ocuparea locurilor rămase libere după concursul de admitere în învățămintul superior din iulie 1989 se va organiza un nou concurs în perioada 1—6 septembrie a.c. înscrierea candidaților se va face în perioada 25—28 august 1989.Condițiile de înscriere și disciplinele de concurs sint cele stabilite pentru concursul de admitere din iulie 1989 publicate în revista învă- țâmîntului superior „Forum" nr. 2 și 3 din acest an.Instituțiile de Invățămînt superior la care se va susține concurs de admitere sint următoarele :Institutul Politehnic din București. Ia învățămintul de ingineri — seral pentru profilurile : Mecanic și Electric subingineriInstitutul Napoca, la — seral pentru profilurile : Mecanic, Electric, Metalurgie și Construcții și la ,invățămîntul de subingineri seral — profilul Mine.Institutul Politehnic din Iași, la învățămintul de ingineri — seral pentru profilurile : Mecanic, Metalurgic, Electric. Energetic, Chimie și Construcții și Ia învățămintul de subingineri seral pentru profilurile Chimie.Institutul Politehnic din Timișoara, la învățămintul de ingineri — zi pentru profilul Mecanic, la învățămintul de ingineri — seral pentru profilurile Mecanic, Electric, Energetic. Chimie și Contracții șl la în- vățămintul de subingineri — seral pentru profilul Metalurgie.Institutul de Mine din Petroșani, la învățămintul de ingineri zi pentru profilul Mine și la învățămintul de ingineri — seral pentru profilurile : Mecanic și Mine.Institutul de Petrol și Gaze din Ploiești, la învățămintul de Ingineri — zi pentru profilurile : Petrol. Mecanic și Chimie și la invâțămîntul de ingineri seral pentru profilul Chimie.Universitatea din Brașov, la fnvă- țămintul profilurile Mecanic la invățămîntul de pentru profilurile : lurgic și Forestier.Universitatea din vățămintui de ingineri — zi profilul Electric și învățămintul de ingineri — seral pentru profilurile Mecanic și Electric, precum și la în- vățămîntul fără frecvență pentru profilul Economic.Universitatea din Galați, la învă- țămmtul de ingineri — zi pentru profilurile Mecanic și Metalurgic și la invățămîntul de ingineri — seral pentru profilurile Mecanic și Metalurgic.Universitatea din Iași, la Învățămintul fără frecvență pentru profilurile Matematică și Economic.Universitatea i invățămîntul fără profilul Economic.Academia de din București, la frecvență pentru profilul Economic.Specializările din cadrul fiecărui profil și numărul de locuri pentru care se organizează concurs vor fi afișate la fiecare instituție de invă- țămint superior in parte.

de ingineri — zi pentru și Metalurgic și ingineri — seral Mecanic. Meta-Craiova, Ia In- pentru

din Timișoara, Ia . frecventă pentruStudii Economice învățămintul fără

NĂVODARI : Vacanțe 
de neuitatComplexul de odihnă pentru copii de la Năvodari, considerat, pe bună dreptate, ca fiind unul dintre cele mai mari complexe turistice din țară destinate copiilor, cunoaște. in aceste zile, efervescenta frumoaselor și de neuitat momente ale vacanței de vară. Complexul, cu o capacitate de 12 000 locuri, dispune de condiții excelente de cazare, masă șl petrecere a timpului liber pentru copii de toate vîrstele. Numai in acest an. pentru amenajări și infrumusețări s-au alocat peste 4 milioane lei. Printre multe alte lucrări și dotări efectuate aici s-au creat noi spatii de joacă, sectoare de parcare pentru autobuze, s-au plantat 1 500 arbori, peste 13 000 arbuști, 1 500 trandafiri, s-au gazonat 10 ha de teren, s-au înființat noi spatii comerciale. De asemenea, s-au amenajat terenuri de sport și două teatre in aer liber, unul cu 2 500 locuri, altul cu 1 000 locuri, cluburi de vacanță, cantine spațioase. o modernă policlinică ș.a. în fiecare zi sint organizate atractive spectacole culturale, diverse alte manifestări educative, numeroase întreceri sportive. Fiecare zi de vacantă este întreținută de emisiunile stației de radioamplificare a complexului care prezintă programe adecvate, pe gustul celor mici. Aici, la Năvodari, prin grija partidului, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, s-a conturat, de-a lungul anilor, o fermecătoare și benefică oază de bucurie și veselie. purtind pecetea frumoasei copilării de care se bucură astăzi copiii din România socialistă. (Lucian Cristea).



ÎNSEMNĂTATEA INTERNĂ Sl INTERNAȚIONALĂ 
A REVOLUȚIEI DE ELIBERARE SOCIALĂ Sl NAȚIONALĂ, 

ANTIFASCISTĂ Sl ANTIIMPERIALISTĂ DIN AUGUST 1944
(Urmare din pag. I)popor, fiind rodul dîrzeniei și patriotismului clasei noastre muncitoare, ostașilor români, muncitorilor, țăranilor, intelectualilor, tineri și vîrst- nici, bărbați și femei, de pe tot cuprinsul țării. Vigoarea și fermitatea cu care întreaga națiune, într-o impresionantă unitate de efort și voință, s-a ridicat, ca un singur om, la luptă, asigurînd izbînda revoluției de eliberare socială și națională, se constituie într-o experiență cu valoare exemplară în întreaga istorie contemporană. în acele momente, poporul român a demonstrat, prin forța faptelor, prin vitejia neasemuită de care a dat dovada și sacrificiile făcute, că, acționînd în strînsă unitate, este capabil să înlăture dominația străină, să-și cucerească și să-și apere dreptul sacru și imprescriptibil de 
a fi liber și de a-și decide de sine stătător prezentul și viitorul său.România s-a alăturat coaliției antihitleriste, punînd în slujba victoriei toate resursele sale economice, întregul său potențial uman și militar. în încleștări aprige, fiii României au conferit o nouă strălucire eroismului străbun, nutrit din idealurile nobile ale libertății, independentei și unității naționale. Planurile strategice ale Germaniei hitleriste au suferit o puternică lovitură, întregul front sudic al hitleriștilor s-a prăbușit, deschizîndu-se calea unei înaintări rapide a trupelor sovietice și grăbindu-se nimicirea dispozitivului militar german în această parte a Europei. în numai opt zile, teritoriul național, care se afla atunci sub autoritatea guvernului român, a fost curățat de unitățile hitleriste. fiind scoși din luptă zeci și zeci de mii de soldați și ofițeri inamici. în continuare, peste o jumătate de milion de soldați și ofițeri români s-au acoperit de glorie în luptele purtate, alături de armatele sovietice, pentru eliberarea părții de nord-vest a României de sub ocupația hitleristo- horthystă, apoi mai departe pentru eliberarea^ Ungariei. Cehoslovaciei și a unei părți din teritoriul Austriei, în același timp, la chemarea partidului comunist, în țară s-a declanșat, sub lozinca „Totul pentru front, totul pentru victorie!", o amplă mișcare la scară națională pentru sprijinirea frontului antihitlerist Paginile eroice înscrise de armata română în marea epopee a luptei pentru zdrobirea fascismului au consemnat parcurgerea în bătălii necurmate a peste 1 700 km, escaladarea a 20 masivi muntoși, eliberarea a peste 8 700 localități, ca și provocarea de însemnate pierderi inamicului, echivalînd îri morți și prizonieri cu efectivul a 14 divizii. Aceste mari izbînzi au cerut un greu tribut de singe, cifrat la aproape 170 000 de morți, răniți și dispăruți, aproape o treime din efectivele angajate. Totodată, efortul de război a însumat pe plan economic nu mai puțin de 1,2 miliarde dolari. la cursul antebelic, ceea ce echivala cu de 4 ori bugetul României în 1938. Ziua Victoriei de la 9 Mai 1945 a găsit unitățile militare românești angajate în lichidarea ultimelor cuiburi ale rezistentei naziste.Situîndu-se pe locul al patrulea, ptin efectivele militare prezente pe frdnt, prin resursele materiale și umane mobilizate. în rîndul partici- panților la coaliția antihitleristă. România și-a adus o contribuție însemnată la scurtarea războiului. Cotitura istorică de la 23 August — alăturarea României la coaliția Națiunilor Unite prin întoarcerea armelor împotriva adevăratului dușman, hitlerist — a determinat o schimbare substanțială în balanța de forțe și a avut un puternic ecou universal, bucurîndu-se de cea mai largă recunoaștere și apreciere.Oameni politici, istorici, politologi, experți militari, publicații și posturi de radio din întreaga lume au subliniat, din primul moment, iar mai apoi, pe măsura evoluției operațiilor militare și, în continuare, din perspectiva cercetărilor și investigațiilor istoriografice ulterioare, pină aproape de zilele noastre, uriașele repercusiuni, profundele semnificații și consecințe ale actului petrecut cu 45 de ani în urmă pe plan strategic, politic și economic, apreciind, pe bună dreptate, acest act ca „unul din 
evenimentele decisive ale celui de-al 
doilea război mondial".La numai cîteva ore de la anunțarea ieșirii din război a țării noastre și alăturarea ei de partea coaliției antihitleriste, postul de radio Londra transmitea: „Fapta României 
constituie un act de mare curaj și 
acest act va grăbi sfîrșitul războiu
lui", în timp ce un comentariu al agenției Reuter concluziona : „Con
secințele pentru viitorul mers al 
războiului sint incalculabile". La rîndul său. postul de radio Moscova sublinia la 27 august 1944 „însem
nătatea covîrșitoare" a actului românesc „nu numai pentru această țară, 
ci pentru întreaga zonă balcanică,

^AGENȚIILE de PRESA 
S® - pe scurt

PREȘEDINTELE EGIPTULUI Hosni Mubarak, l-a primit pe ministrul cubanez de externe. Isidoro Malmierca. aflat într-o vizită oficială la Cairo. In cursul întrevederii au fost analizate probleme vizînd pregătirea viitoarei reuniuni la nivel inalt a țărilor nealiniate, aspecte ale cooperării bilaterale șl ale actualității internaționale.
COMITETUL DE DECOLONI

ZARE AL O.N.U. a recomandat — printr-o rezoluție — Adunării Generale să ceară tuturor părților implicate în problema Noii Cale- donii întreprinderea de acțiuni vizînd realizarea unui cadru care să facă posibilă înaintarea pe calea autodeterminării populației acestui teritoriu.

Jdeoarece prin această lovitură se 
prăbușește tot sistemul de dominație 
german din sud-estul Europei", și conchidea : „însemnătatea acestui 
fapt nu poate fi subestimată".Deosebit de puternic a fost ecoul actului de la 23 August și în paginile presei mondiale. Ziarul „Washington Evening Star" consemna că evenimentul „zguduie întregul front din 
Balcani și pune în pericol toate for
țele germane din Grecia, Iugoslavia. 
Bulgaria, Ungaria, Cehoslovacia și 
sudul Poloniei" și că astfel „va grăbi 
ziua cînd Hitler va fi obligat să se 
rostogolească înapoi pe drumul spre 
Germania". La aceeași concluzie a- jungea și cotidianul londonez „Daily Mail", care anticipa că, „din punct 
de vedere militar, acțiunea României 
reprezintă o serioasă lovitură pentru 
Germania și pînă la urmă va duce 
la evacuarea tuturor trupelor germa
ne din Balcani". într-o altă zonă a globului — ferită de război — în America Latină, ziarul „La Prensa" sesiza însemnătatea strategică a acțiunii militare românești : „Bariera 
dificilă a Carpaților dispare in mod 
practic, iar rușilor le este deschisă 
cimpia vastă a Dunării, care duce la 
Belgrad. Budapesta, 
Viena și chiar spre 
Germania". Comentatorilor nu le scăpa nici aspectul economic, notînd, așa cum făcea revista sovietică „Voina 1 Rabocii Klass", că pierderea petrolului șl griului românesc 
„produce în econo
mia germană de 
război un gol atît 
de mare incit în
treaga lui impor
tanță nu poate fi 
estimată acum".La rîndul lor, ziarele din neutra Elveție stăruiau asupra semnificațiilor politice, relevînd că gestul României 
„distruge întreaga 
rețea diplomatică si 
strategică instituită 
de germani în sud-estul Europei" („Journal de Geneve"), că el va pecetlui „prăbușirea sistemului hitlerist 
de alianțe în Balcani" („Gazette de Lausanne") și, totodată, că este menit să insufle curaj popoarelor aflate sub ocupația nazistă, exemplificînd cu puternica impresie produsă în țările nordice, respectiv cu „impulsul re
prezentat pentru mișcările de rezis
tență patriotică din Danemarca și 
Norvegia" („Der Bund").Participarea eroică cu efective militare masive, întregul efort militar economic și financiar făcut de poporul român în lupta împotriva dușmanuliii comun au fost recunoscute și de personalități politice și militare de prim rang. Miniștrii!' de externe al Marii Britanii, Anthony Eden, arăta, astfel, în ianuarie 1945, în fața membrilor Camerei Comunelor, că „România a dat un ajutor 
substanțial ■ aliaților, menținînd 14 
divizii in luptă". Tot atunci, in același for, s-a propus să se recunoască țării noastre statutul de cobelige- ranță, un cunoscut deputat laburist declarînd că „de vreme ce România 
este a patra țară cu efective mili
tare pe frontul împotriva Germaniei, 
ar fi cazul de a propune să i se 
acorde statutul de cobeligeranță". Mai tîrziu, la Conferința de pace de la Paris, delegatul Cehoslovaciei, generalul Helidor Pika, avea să pledeze în același sens, argumen- tînd că România merită acest statut, 
„deoarece contribuția armatei ro
mâne a fost, incomparabil, mai 
mare decît aceea, de pildă, a Italiei, 
care a fost recunoscută ca stat 
cobeligerant". Din păcate, asemenea argumente de ordinul evidenței nu au fost luate în seamă, din anumite motive de conjunctură politică, ceea ce însă nu micșorează cu nimic nici însemnătatea actului istoric de la 23 August 1944 și nici contribuția de mare importanță adusă de armata română, de România la prăbușirea Germaniei naziste. Dimpotrivă, analizele și retrospectivele efectuate ulterior, după ce armele amuțiseră, de mult, aveau să confirme întru totul importanța excepțională a cotiturii din August 1944, scurgerea timpului conferind aprecierilor respective o greutate și mai mare. Unul din cei mai reputați istoriografi ai celui de-al doilea război mondial, Liddell Hart, considera că prin declanșarea insurecției române s-a creat „cel
mai larg flanc deschis cunoscut
vreodată in războiul modern", în timp ce un alt specialist britanic,John Erickson, aprecia că prindezintegrarea întregului dispozitiv al Wehrmachtului din Europa de sud-est, ca urmare a acțiunii României, „23 August 1944 s-a dovedit a fi 
una din zilele decisive ale întregului 
război". Pînă și fostele căpetenii ale

«Se

FORMAȚIUNI ALE OPOZIȚIEI 
ARMATE AFGANE au bombardat din nou orașul Kabul cu rachete „sol-sol". Cel puțin cinci persoane și-au pierdut viața, iar alte 22 au fost rănite. După cum au declarat reprezentanții autorităților locale, au fost lansate circa 50 de rachete. Pe de altă parte, schimburi de focuri intre forțele armate și grupări ale opoziției au avut loc în provinciile Nangarhar și Paktia.

ASOCIAȚIA TUNISIANA A 
FEMEILOR DEMOCRATE a fost legiferată în Tunisia. Țelul acestei organizații îl constituie lupta pentru garantarea dreptului femeilor la educație, sănătate și muncă, a egalității acestora cu bărbații în viața economică și socială, a de

mașinii militare naziste aveau să recunoască, atît imediat, cît și după scurgerea a ani și ani, impactul hotărîtor al eroicei acțiuni românești. „Fără doar și poate, scria in memoriile sale Albert Speer, fost ministru al armamentului în guvernul hitlerist, acea zi de 23 August 
1944 a dus la o întorsătură decisivă 
în istoria producției și economiei de 
război, deci în istoria conflagrației 
înseși".Foarte recent. în prefața la ediția în limba română a lucrării „Bătălia din Ardeni", a istoricilor belgieni Henri Bernard și Roger Gheysens, acesta din urmă, relevînd „excep
ționala valoare strategică a acțiuni
lor curajoase ale armatei române", pe fundalul marilor operațiuni militare din ultima parte a războiului, aprecia în următoarele cuvinte efortul României în spulberarea planurilor hitleriste și grăbirea sfîrșitului marii conflagrații : „Dacă în vara 
anului 1944 industria de război a 
Reich-ului se afla la apogeul pro
ducției sale, ceea ce l-a făcut pe 
Hitler să-și întemeieze viziunea 
strategică pe ' convingerea că, prin 
ciștigarea timpului necesar pentru a 

dispune în cantități 
masive de noile 
arme, va putea re
lua inițiativa stra
tegică. lovitura pri
mită în România, 
cele 200 de zile pe 
care Actul. de la 23 
August 1944 le-a 
smuls din capitalul 
de timp al Germa
niei naziste s-au re
percutat asupra în
tregii desfășurări a 
războiului".Asemenea mărturii dau dimensiunile marii epoDei generate de actul istoric de la 23 August. care a acoperit poporul nostru de o glorie nepieritoare. Evo- cînd principalele momente ale acestei epopei, cinstind pe cei care și-audat viața pentru cauza independenței și libertății, se cuvine, totodată, a reaminti cîteva din principalele concluzii și învățăminte pentru prezent ale împrejurărilor de acum patru decenii și jumătate.Fără îndoială, dintre toate aceste învățăminte și concluzii se desprinde, în primul rînd, prin maxima ei semnificație, pe plan intern, dar și internațional, aceea că măreața izbîndă din August 1944 nu ar fi fost posibilă fără crearea de către partid a marii coaliții naționale antifasciste, fără acțiunea unită și solidară a întregului popor român, fără manifestarea voinței sale neclintite de a nu precupeți nici un sacrificiu pentru a bara calea spre catastrofă și a găsi o ieșire dintr-o situație în care erau în joc înseși destinele sale. Deși izolat, deși aflat sub un regim de dictatură, deși pe teritoriul țării erau staționate numeroase trupe hitleriste, poporul nostru, unindu-și forțele în jurul comuniștilor, a găsit în sine, în spiritul celor mai bune tradiții ale luptei sale de veacuri pentru dreptate și neatîrnare, acele resurse de a înlătura cătușele opresiunii, de a răsturna guvernarea antonesciană și de a lichida armatele dușmane, de a salva existența statală, grav amenințată, a României și a-și croi un viitor nou pe calea socialismului.Pe un plan mai larg, pe planul general al vieții internaționale actuale, marea lecție a unității își are importanța ei fundamentală. Intr-adevăr, așa cum arăta secretarul general al partidului nostru, într-un moment cînd lumea traversează o situație deosebit de gravă și complexă, cînd omenirea este confruntată cu primejdia propriei sale dispariții, ca urmare a cursei înarmărilor, în primul rînd nucleare, cînd politica de forță și dominație se manifestă în forme din cele mai virulente, se impun, mal mult ca oricînd, acțiunea politică convergentă, tot mai combativă și mai viguroasă, a tuturor popoarelor, participarea tot mai activă, solidaritatea și unitatea tot mai strînsă ale tuturor popoarelor, ale forțelor social-politice celor mai largi, aceasta constituind condiția esențială a salvgardării dreptului fundamental al tuturor oamenilor și națiunilor la pace, la viață, la existență liberă și demnă.„Avem ferma convingere — declara tovarășul NICOLAE CEAUSESCU la Plenara din iunie a C.C. al P.C.R. — că, deși problemele actuale sint destul de grave și complexe, acționind unite, forțele progresiste, popoarele de pretutindeni, cercurile realiste pot găsi calea unei conlucrări active, pot schimba cursul e- venimenteîor, pot impune o nouă gindire politică, un nou mod de acțiune — în interesul progresului, în

clarat președintele asociației, Hedia Jerad.
PREZENȚA NEDORITA, tntr-un 

comunicat al Consiliului național 
din Ghana pentru problemele ocro
tirii mediului înconjurător se arată 
că in apropierea coastelor țării și-a 
făcut apariția un vas cu peste 2 000 
de tone de deșeuri toxice industriale 
la bord. Consiliul cheamă serviciile 
vamale și portuare să manifeste o 
atenție maximă pentru a nu permi
te depozitarea clandestină a acestor 
deșeuri pe teritoriul țării sau în 
apele sale teritoriale.

„NICI UN FEL DE SPRIJIN...". Dintre cei 6,7 milioane de șomeri, cît a fost media lunară oficială în cursul anului 1988. în S.U.A., peste două treimi nu au obținut nici un fel de sprijin din partea statului. se arată într-un studiu dat publicității la Washington de Centrul pentru priorități în ce privește bugetul de stat. Este cel mai redus procent din anul 1955 și pînă în prezent.

Interesul bunăstării și independenței fiecărui popor, al păcii și colaborării intre toate națiunile lumii".In același timp, lecțiile trecutului, experiența proprie a poporului român, experiența celorlalte popoare care au cunoscut tragedia celei de-a doua conflagrații mondiale, de la a cărei izbucnire se vor împlini în curînd 50 de ani, impun să se dea dovadă de intransigență față de orice atentat la independența popoarelor, să se respingă, in modul cel mai hotărît, orice tendințe de reactivare a organizațiilor neofasciste, de intensificare a acțiunilor și propagandei naționalist-șovine, iredentiste, antisemite, a încercărilor de a pune în discuție realitățile statornicite după cel de-al doilea război mondial. Poporul român, care a cunoscut direct opresiunea și ororile fascismului și și-a adus contribuția de singe la lichidarea lui, își ridică glasul cu cea mai mare fermitate împotriva unor asemenea tendințe și încercări și militează activ pentru împiedicarea repetării unor astfel de tragedii. Mai mult ca oricînd, acum, cînd anumite cercuri revizioniste, fasciste sau de obediență fascistă încearcă să reînvie nu numai teoriile, ci și practicile care au adus omenirii cele mai mari suferințe, învățămintele trecutului nu trebuie în nici un fel ignorate, ci ele trebuie să rămînă mereu un avertisment ce îndeamnă la vigilență. Popoarele Europei și ale lumii, forțele politice progresiste, patriotice, umaniste de pretutindeni au datoria să acționeze cu toată răspunderea și să dea riposta cuvenită promotorilor ideologiei agresiunii, rasismului și șovinismului, urii între națiuni și ponoare.Cu aceeași hotărîre se cer respinse și repudiate practicile politicii anacronice de inegalitate și asuprire, de amestec brutal în treburile altor țări. Aceasta constituie o cerință de însemnătate primordială, cu atît mai mult cu cît se constată în prezent o recrudescență vizibilă a ofensivei cercurilor reacționare, imperialiste, care caută pe orice căi să-și mențină și să-și sporească posibilitățile de dictat asupra altor state, de intensificare a exploatării altor popoare, de perpetuare a actualelor structuri inechitabile ale economiei mondiale. Deosebit de primejdioase sini acțiunile care, sub pretextul apărării drepturilor omului — permanent și sistematic încălcate de cei ce se autoproclamă campionii lor —, urmăresc scopuri destabilizatoare, țintesc la perturbarea vieții politice a altor țări, inclusiv țări socialiste. Nu este un secret, ci a devenit de notorietate publică faptul că forțele imperialiste, conducători ai statelor imperialiste sprijină fățiș acțiuni antisocialiste, se amestecă brutal în cele mai diferite moduri, inclusiv direct. în treburile interne ale unor state socialiste, îndeamnă, prin făeădu'eli si promisiuni deșarte, la renunțarea la cuceririle noii orînduiri. la revenirea la perimatele rînduieli de tip capitalist. Interesele popoarelor, interesele dezvoltării pașnice a o- menirii reclamă să se pună capăt cu desăvirșire vechii și discreditatei politici de ingerințe și imixtiuni, să fie combătute în modul cel ma> ferm anticomunismul, încercările de dezbinare și slăbire a luptei popoarelor pentru socialism, pentru progres economic și social, pentru pace, să se asigure triumful gîndi- rii și politicii noi, în spiritul colaborării egale în drepturi intre toate națiunile.Poporul român este ferm convins, așa cum arată tovarășul Nicolae Ceaușescu, că stă pe deplin în puterea popoarelor să determine un curs nou de pace. înțelegere și securitate în viața internațională, de statornicire a \mor relații de încredere și conlucrare rodnică între state, de realizare a marelui deziderat al făuririi unei lumi mai bune și mai drepte. în numele acestor nobile țeluri, partidul nostru este hotărit să-si întărească necontenit solidaritatea cu celelalte partide comuniste si muncitorești, cu partidele socialiste și social-democrate, cu partidele și mișcările progresiste din noile state independente, cu forțele social-politice cele mai largi de pretutindeni, să-și aducă întreaga contribuție la solutionarea problemelor complexe ale contemporaneității. la asigurarea unui viitor pașnic întregii omeniri.La a 45-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă si antiimoerialistă. evo- cînd cu firească mîndrie temeiurile, resorturile și semnificațiile acestui măreț eveniment. România se înfățișează lumii ca o tară liberă și demnă, o țară al cărei popor, într-o unitate de nezdruncinat în jurul partidului. al tovarășului Nicolae Ceaușescu. își făurește o viată nouă, se afirmă ca o forță importantă în lupta pentru pace și progres în lume.
URMARE A CATASTROFEI E- 

COLOGICE provocate de tancul petrolier „Exxon Valdez", care, la 24 martie, ca urmare a unei avarii. a infestat apele Alaskăi cu circa 42 milioane de litri de petrol. autoritățile statului Alaska (S.U.A.) au înaintat o reclamație la Tribunalul suprem din Anchorage împotriva concernului petrolier Exxon și proprietarilor conductei petroliere Transalaska, cerînd despăgubiri.
DATORIE... LA DATORII. Guvernul Mexicului a plătit în al doilea trimestru al anului 3,2 miliarde dolari în contul serviciului la datoria sa externă. Datoria externă a țării se ridică la 107 miliarde dolari — a anunțat Ministerul mexican al Finanțelor.
AUTOMOBIL NEPOLUANT. Cinci 

companii electrotehnice din Japo
nia au anunțat că trec la proiec
tarea și începerea producției de se
rie a unui automobil cu tracțiune 
electrică. Prototipul urmează să fie 
prezentat spre aprobare la sfîrsitul 
anului 1991. Caroseria automobilu

Pentru desființarea bazelor militare 
ale S.U.A. din Asia și Pacific

Apel al „Conferinței internaționale pentru o lume 
d^nuclearizată în secolul XXI"TOKIO 17 (Agerpres). — In capitala Japoniei a fost dat publicității apelul adoptat de „Conferința internațională pentru o lume denuclea- rizată în secolul XXI", recent desfășurată la Tokio. Documentul, semnat de cei 250 de participanți la reuniu

Peninsula Coreeană trebuie să devină 
o zonă a păcii, fără arme nuclearePHENIAN 17 (Agerpres). — Vicepreședintele Comitetului pentru pace, împotriva armelor nucleare din R.P.D. Coreeană. Li Song Ho, a declarat, în cursul unei conferințe de presă la Phenian, că S.U.A. au transformat Coreea de Sud în cea mai mare bază militară din Extremul Orient. El a arătat, de asemenea, că înlăturarea factorului de pericol al izbucnirii unui posibil război nuclear de pe pămînt coreean constituie nu numai o problemă de supraviețuire pentru poporul coreean. ci si o chestiune importantă de salvgardare
Stadiul de aplicare a planului privind 

dobîndirea independenței Namibiei 
analizat în cadrul Consiliului de SecuritateNAȚIUNILE UNITE 17 (Agerpres). — Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite s-a întrunit, la cererea grupului țărilor africane și a mișcării de nealiniere, pentru a analiza situația din Namibia și stadiul în care se află aplicarea planului O.N.U. privind acordarea independenței a- cestui teritoriu.Vorbind în numele țărilor africane, reprezentantul Ghanei a cerut Consiliului de Securitate să adopte măsuri pentru respectarea prevederilor și calendarului planului O.N.U. în acest sens, el a exprimat preocuparea generală a statelor continentului față de activitățile violente ale unor foști membri ai corpului militar represiv „Koevoet", din cadrul poliției sud-africane, care acționează în Namibia și care continuă să-i hăr- țuiască în scopuri de intimidare ne cetățenii namibieni din zonele rurale, în special pe sprijinitorii Organizației Poporului din Africa de Sud-

Program de măsuri politice propus 
de forțele democratice din R.S.A.PRETORIA 17 (Agerpres). — în Africa de Sud este esențială', în prezent, eliminarea apartheidului — 

a declarat cunoscutul militant împotriva discriminării rasiale, arhiepiscopul Desmond Tutu, laureat al premiului Nobel pentru pace. Refe- rindu-se Ia schimbarea precipitată care a avut loc recent în conducerea statului sud-african, el a arătat că actualul președinte interimar, Fr. de Klerk, ar trebui, pentru a dovedi că este altceva decît predecesorul său, să declare o amnistie
Poziția țarilor din „prima linie" 

prezentatâ de președintele ZambieiLUSAKA 17 (Agerpres). — într-un interviu acordat postului de radio sud-african, Kenneth Kaunda, șeful statului Zambia, președintele crupului de țări africane din „prima linie", a reafirmat că pacea în zonă presupune reglementarea problemei namibiene, potrivit planului O.N.U., și deschiderea procesului de democratizare în R.S.A., care implică dialogul politic cu mișcările de opoziție ale populației de culoare majoritare. El și-a exprimat speranța că întilnirea cu noul lider din Africa de Sud, Frederick de Klerk, va constitui o punte în direcția promovării păcii in sudul Africii.După cum s-a anunțat, președin
Guvernul Angolei acționează în vederea 

normalizării situației din țarăLUANDA 17 (Agerpres). — Luînd cuvîntul in cadrul sesiunii Adunării Poporului, ale cărei lucrări s-au deschis joi la Luanda, președintele Republicii Populare Angola, președintele M.P.L.A. — Partidul Muncii, Jose Eduardo dos Santos, a arătat că înțelegerile realizate în Zair privind încetarea focului pe teritoriul angolez nu au dat încă rezultatele scontate, factorul negativ constituin- du-1 continuarea acțiunilor armate de către gruparea rebelă Unita. Guvernul Angolei va întreprinde în conti
lui va fi proiectată de specialiștii 
corporației „Nissan".

ȘOMAJ ÎN CREȘTERE. După cum a anunțat un reprezentant al Biroului de statistică din Israel, șomajul în această tară a fost în al doilea trimestru al anului 1989 de 9,5 la sută din populația activă a tării, ceea ce reprezintă cel mai înalt nivel din ultimii 20 de ani. In comparație cu perioada similară a anului trecut, șomajul a sporit cu 1,2 la sută.
ACCIDENT AVIATIC. Un bom

bardier „F-16", aparținînd forțelor 
aeriene ale S.U.A., s-a prăbușit în 
apropierea orașului Homestead 
(Florida). în timp ce efectua un zbor 
de rutină. Pilotul s-a salvat prin 
catapultare. Cauzele accidentului nu 
au fost încă elucidate. De notat că 
prețul unui avion „F-16" se ridică 
la 16 milioane dolari.

saracia și consumul de 
DROGURI. Potrivit unui sondaj de opinie, efectuat de firma „Gallup", consumul de droguri este conside

ne, cere desființarea bazelor militare ale S.U.A. din Asia și Pacific. De asemenea, politica militară a S.U.A. este apreciată drept o piedică fundamentală în calea păcii, progresului și autodeterminării popoarelor în această regiune a lumii.

a păcii și securității în Asia și în lumea întreagă. în continuare, vorbitorul a arătat că Partidul Muncii din Coreea și R.P.D. Coreeană au făcut numeroase propuneri nu numai în legătură cu înlăturarea pericolului de război din Peninsula Coreeană. ci și cu privire la reunifl- carea pașnică a tării. In context, a subliniat necesitatea retragerii forțelor militare americane din Coreea de Sud și s-a pronunțat pentru transformarea Peninsulei Coreene într-o zonă a păcii, fără arme nucleare.

Vest (S.W.A.P.O.). Deși miercuri. Ia Windhoek, s-a anunțat retragerea la diferite baze a 1 200 de membri ai unităților „Koevoet", cifra reprezintă mai puțin de jumătate din numărul membrilor, iar reprezentantul Ghanei a precizat că, potrivit Rezoluției 435 a Consiliului de Securitate și planului O.N.U. pentru Namibia, acest corp militar represiv trebuie desființat total și sub toate formele.Delegatul Zambiei a susținut cererile exprimate și a avertizat asupra posibilității obstrucționării procesului de acordare deplină a independenței Namibiei.La rîndul său, în numele Organizației Unității Africane, delegatul Egiptului s-a referit la numeroasele obstacole ridicate în calea bunei a- plicări a planului O.N.U. pentru Namibia de către Republica Sud-Afrl- cană.Dezbaterile continuă.

generală, să ridice starea de urgentă, să elibereze prizonierii politici și să renunțe la interzicerea organizațiilor politice democratice.D. Tutu a cerut inițierea de ne- | gocieri cu adevărații reprezentanți ai poporului, cu liderii pe care masele largi îi recunosc, dintre aceștia făcînd parte conducătorii Congresului Național African (A.N.C.), ai Congresului Panafrican (P.A.C.) ș.a., care acum se află în închisori sau sînt nevoiți să trăiască în exil.
tele Zambiei se va Intîlni cu președintele ad-interim al R.S.A., de Klerk, la 28 august a.c.LUSAKA 17 (Agerpres). — Congresul National African din Africa de Sud este dispus să trimită reprezentanți cu prilejul întîlnirii dintre Kenneth Kaunda, șeful statului zambian, președinte al grupului de țări din „prima linie", și Frederick de Klerk, președinte ad-interim al R.S.A., dacă primește o invitație în acest sens — a afirmat secretarul general al A.N.C., Alfred Nzo. EJ a declarat în capitala Zambiei că organizația sa dorește să se creeze o atmosferă propice dialogului.

nuare eforturi în vederea soluționării situației din tară, pentru pregătirea și desfășurarea unei noi întîlnirl a șefilor statelor africane — a spus el.LUANDA 17 (Agerpres). — Guvernul Angolei a aprobat programul de reconstruire a două orașe din provinciile Cuando Cubango și Cu- nene, în cadrul eforturilor autorităților centrale de a reconstrui obiective edilitare în sudul țării, anunță agenția Angop.
rat principala problemă în S.U.A., mai ales in rîndurile tineretului. Rezultatele acestei anchete relevă, de asemenea, că adulții consideră „sărăcia, lipsa de locuințe și foametea cea de-a doua mare problemă a societății americane". Conform datelor publicate, 72 milioane americani, adică 37 la sută din populație, au consumat cel puțin o dată în viața lor droguri.

MAJORARE. Egiptul a luat ho- tărîrea de a majora cu 50 de cenți barilul prețurile la toate categoriile de țiței exportat. Deși nu face parte din O.P.E.C.. Egiptul își stabilește prețurile la țiței în concordantă cu sistemul aplicat în cadrul acestei organizații și în funcție de situația de pe piața internațională.
S.I.D.A. Numărul total al dece

selor înregistrate în Marea Brita- 
nie ca urmare a sindromului imu- 
nodeficienței dobîndite (S.I.D.A.) 
a ajuns la 2 500, adică o dublare a 
cazurilor față de situația din anul 
trecut — indică sursele oficiale. 

încetarea amestecului 

din afară — cerință 

a soluționării situației 
din PanamaCIUDAD DE PANAMA 17 (Agerpres). — Președintele Partidului Revoluționar Democratic (de guvernă- mînt) din Panama, Carlos Duque, a declarat, în legătură cu suspendarea negocierilor dintre puterea executivă. forțele de opoziție și forțele armate în cadrul dialogului de reconciliere națională, că principalul obstacol în calea găsirii unei soluții negociate la situația internă 11 constituie provocările armate ala S.U.A. la adresa Republicii Panama. „Nu putem menține un dialog de reconciliere națională, în timp ce trupele S.U.A. atacă instalații șl o- biective de pe teritoriul panamez" — a adăugat liderul politic panamez.

CIUDAD DE PANAMA 17 (Agerpres). — Guvernul panamez a hotărît naționalizarea postului de radio și televiziune „R.P.C.-Televi- sion“. datorită transmiterii de către acesta a unor informații deformate despre realitatea din tară — relatează agenția I.P.S. Postul amintit aparținea unei familii de bogătași, implicată în traficul de droguri.
P. C. din Austria se pronunță 

împotriva aderării țării 
la Piața comunăVIENA 17 (Agerpres). — Partidul Comunist din Austria se pronunță Împotriva intrării tării în C.E.E.. con- siderînd că acest pas este incompatibil cu politica de neutralitate a Republicii Austria — a declarat în cadrul unei conferințe de presă Franz Muhri, președintele partidului. Intrarea In C.E.E. va Însemna pierderea independenței și suveranității țării, golirea de conținut a celei mal importante cuceriri a Austriei — statutul de neutralitate permanentă — a declarat președintele P.C. din Austria.

Noul președinte 
al Republicii Islamice Iran 

a depus jurămîntulTEHERAN 17 (Agerpres). — în cadrul unei sesiuni a parlamentului (Majlis), Aii Akbar Hashemi Rafsanjani a depus jurămîntul in calitate de președinte al Republicii Islamice Iran. într-o alocuțiune rostită în acest cadru, președintele Rafsanjani a declarat că va prezenta componenta cabinetului său imediat ce parlamentul va adopta proiectul de lege privind procedura de examinare a candidaturilor pentru posturile de miniștri.După cum s-a anunțat, AH Akbar Hashemi Rafsanjani a fost ales președinte al Republicii Islamice Iran, cu majoritate de voturi. în cadrul referendumului din 28 iulie a.c.
ORIENTUL MIJLOCIU

• Apel pentru încetarea con
flictului din Liban • Situația 
din Beirut • Un membru al 
Knessethului se pronunță 
pentru negocieri directe cu 

O.E.P.RIAD 17 (Agerpres). — Comitetul tripartit arab insărcinat să contribuie la solutionarea crizei din Liban, din care fac parte regele Hassan al II-lea al Marocului, regele Fahd al Arabiei Saudite și președintele Algeriei, Chadli Bendjedid, a lansat un nou apel la încetarea focului între părțile aflate în conflict.BEIRUT 17 (Agerpres). — Situația din capitala libaneză este deosebit de gravă după cinci luni de dueluri aproape continue de artilerie între forțele rivale. Și-au pierdut viața peste 700 de persoane din rîn- dul populației civile. Pe timpul nopții aproape întregul oraș este cufundat în întuneric din cauza faptului că bombardamentele au avariat grav rețeaua electrică. Populația Beirutului, de la 1,5 milioane de persoane, a scăzut Ia 120 000.CAIRO 17 (Agerpres). — Cel mal eficient pas pentru reglementarea pe cale pașnică a problemei palestiniene ar fi începerea de negocieri directe între guvernul israelian și Organizația pentru Eliberarea Palestinei, a declarat Abdel Vahhab Al Darawsha, lider al Partidului Arab Democrat din Israel, membru al Knessethului. Cu cît mai devreme vor înțelege autoritățile israeliene acest lucru, cu atît mai repede va începe procesul de găsire a unor căi reciproc avantajoase de soluționare a problemelor, a spus eL
/ff pregătirea alegerilor 

din NicaraguaMANAGUA 17 (Agerpres). — Guvernul nicaraguan a invitat un grup de observatori ai O.N.U. pentru a supraveghea desfășurarea procesului național electoral în curs de desfășurare în perspectiva alegerilor prezidențiale din februarie din Nicaragua — transmite agenția nicaragua- nă de presă A.N.N. S-a precizat că grupul cuprinde 20 de observatori și își va începe efectiv activitatea în Nicaragua săptămina aceasta.Totodată, Adunarea Națională a Nicaraguei a adoptat legea privind împărțirea administrativă a tării în 9 regiuni, 17 provincii și 113 raioane. Legea a fost adoptată în perspectiva alegerilor din luna februarie, la care electoratul va decide sl componenta organelor locale ale puterii de stat.TEGUCIGALPA 17 (Agerpres). — Președintele Hondurasului. Jose Az- cona. a anunțat că forțele armate honduriene au luat măsuri preventive pentru a contracara tulburări la care ar putea fi provocate de forțele „contras" staționate pe teritoriul tării și care. în baza acordului de la Tela. semnat de președinții statelor centroamericane. urmează să fie demobilizate, repatriate sau reașezate în terțe state.Precizarea președintelui hondurasului survine în momentul în cara șeful forțelor „contras* 4 a anunțat ca trunele sale refuză să respecte prevederile acordurilor de pace.
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