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UN PARTID PUTERNIC, 
UN PARTID AL POPORULUI, 

PENTRU POPOR

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

Oameni ai muncii de pe ogoare raportează 
încheierea recoltării griului 

și realizarea unor producții mari la hectar 
Județul Argeș - 8114 kg la hectar

în telegrama adresată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, Comitetul Județean Argeș al P.C.R. raportea
ză terminarea recoltării griului de pe întreaga supra
față cultivată, obținînd o producție medie de 8 114 kg 
la hectar. De asemenea, 12 unități agricole au realizat 
producții medii de peste 8 400 kg grîu la hectar.

Avînd în vedere obiectivele mărețe de dezvoltare socialistă și comunistă a patriei noas
tre, este necesar să perfecționăm continuu activitatea partidului, să întărim rolul său condu
cător în toate domeniile, să acționăm cu toată fermitatea pentru ridicarea nivelului politic, 
ideologic, a combativității, a spiritului revoluționar, pentru perfecționarea democrației de 
partid și întărirea continuă a legăturilor partidului cu clasa muncitoare, cu masele largi 
populare, cu întregul popor.

NICOLAE CEAUȘESCU

Cu cele mai alese sentimente de dragoste și nemărginit respect, oamenii muncii din agricultura județului Argeș RAPORTEAZĂ CĂ AU TERMINAT RECOLTAREA GRIULUI DE PE ÎNTREAGA SUPRAFAȚĂ CULTIVATĂ, OBȚINÎND O PRODUCȚIE MEDIE DE 8114 KG LA HECTAR, CEA MAI MARE RECOLTA REALIZATĂ

PÎNĂ ÎN PREZENT ÎN JUDEȚ. DE ASEMENEA, UN NUMĂR DE 12 UNITĂTI AU OBTINUT PESTE 8 400 KG LA HECTAR.Recoltele mari obținute la toate culturile, atit în județul nostru, cit și in celelalte zone ale țării, demonstrează justețea politicii agrare a partidului, superioritatea proprietății socialiste in agricultură.

capacitatea sa de a realiza producții ridicate și de a contribui la înflorirea tot mai puternică a patriei noastre.Mulțumindu-vă și cu acest prilej pentru vizita de lucru făcută in județul nostru, pentru îndemnurile și indicațiile date de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, vă asigurăm, cu înaltă răspundere comunistă, că in prezent acționăm cu toate forțele pentru eliberarea terenului și executarea arăturilor de vară, pentru întreținerea culturilor și pregătirea temeinică a campaniei de toamnă. Avem condiții să obținem producții bune și la porumb, floarea-soa- relui, legume, cartofi, fructe, struguri și vă asigurăm că vom lua toate măsurile pentru a organiza temeinic munca, pentru a realiza la timp fiecare lucrare agricolă, pentru a stringe, fără pierderi, Întreaga recoltă.
Județul Dîmbovița - 8 023 kg la hectarîn pregătirea Congresului al XlV-lea al partidului, un moment deosebit de important a avut loc prin lucrările Plenarei C.C. al P.C.R. din 27—28 iunie a.c., în cadrul cărora s-au dezbătut și aprobat proiectul Programului-Directivă. Tezele și măsurile politico-organizato- rice legate de convocarea importantului forum al comuniștilor români, ce se va desfășura în toamna acestui an. în zilele de 20—25 noiembrie. Corolarul acestor dezbateri l-a constituit magistrala cuvintare a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Prin întregul ei conținut științific, vizionar, prin analizele retrospective și prospective ale procesului construcției socialiste in patria noastră, cuvintarea secretarului general al partidului se constituie intr-un amplu program de gindire și acțiune revoluționară pentru întregul partid și popor, pe o lungă perioadă de timp, orientind ferm și sigur munca poporului în etapa viitoare, pînă dincolo de granițele mileniului trei.Pregătirile pentru Congresul al XlV-lea, care va intra în istorie ca un „congres al marilor , victorii socialiste", au fost marcate — definind astfel rolul determinant al partidului în făurirea noii societăți — printr-o opțiune istorică : aprobarea unanimă, entuziastă, de către participanții la plenară a Hotăririi C.C. al P.C.R. cu privire la propunerea ca Ia importantul forum al comuniștilor români, din toamna acestui an, tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reinvestit în funcția supremă de secretar general al partidului. Avindu-1 în frunte pe cel care a adus o contribuție hotărî toare. creatoare la dezvoltarea și amplificarea rolului conducător al partidului, la conferirea statutului său de centru vital al societății, imprimînd întregii sale activități un înalt spirit revoluționar, partidul va fi, în continuare, strategul, organizatorul și conducătorul operei complexe de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și comuniste pe pămintul României.Un loc important în magistrala cuvintare a secretarului general al partidului la recenta Plenară a C.C. al P.C.R. îl ocupă, cum era și fi- . resc, analiza activității partidului ca detașament revoluționar al întregii națiuni, ca centru vital al societății, al direcțiilor și modalităților de perfecționare a muncii sale in noua etapă, maicomplexă și mai dinamică, de

Prin proiectul Programului-Directivă si Tezele pentru Congresul al KEII-lea al partidului,
noi si cutezătoare orizonturi dezvoltării socialiste, muitilatBraie a patriei

AUTOCONDUCEREA, AUTOGESTIUNEA, AUTOFINANȚAREA
— principii de bază ale dezvoltării intensive a economieiDocumentele adoptate de Plenara C.C. al P.C.R. din 27—28 iunie a.c. — proiectul Programuiui-Directivă și Tezele pentru Congresul al XtV- lea al partidului — care poartă amprenta gindirii cutezătoare, a concepției științifice ale tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, prevăd dezvoltarea în continuare a forțelor de producție, punindu-se accentul pe reproducția de tip intensiv, precum și perfecționarea relațiilor de producție, in scopul trecerii la cea de-a doua fază, superioară, a construirii societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră, a înfăptuirii Programului partidului.în alcătuirea întregii strategii a dezvoltării economico-sociale partidul acordă cea mai mare atenție perfecționării conducerii, organizării și planificării activității productive pe baza afirmării largi a principiilor autoconducerii, auto- gestiunii și autofinanțării. In elaborarea sistemului democrației noastre muncitorești-revoluționare, rolul determinant l-a avut secretarul general al partidului, care, pornind de la adevărul că socialismul se construiește cu poporul, pentru popor, a fundamentat o concepție novatoare, științifică privind unitatea indisolubilă dintre socialism și democrație, rolul și funcțiile democrației muncitorești ca factor esențial al e- dificării noii orinduiri, necesitatea participării conștiente și organizate a oamenilor muncii la elaborarea și înfăptuirea . politicii interne și ex

dezvoltare a României socialiste. „A- vem un partid puternic — subliniază tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU — care numără peste 3,8 milioane de membri". Relevind importantele obiective, de ordin calitativ, ale dezvoltării socialiste și comuniste a patriei, este necesar — arăta secretarul general al partidului — „să perfecționăm continuu activitatea partidului, să întărim rolul său conducător in toate domeniile".Partidul reprezintă suma oamenilor din care este alcătuit. El nu poate fi „nici mai bun, nici mai rău decit membrii săi". Faptul că avem un partid puternic, care a condus si conduce cu clarviziune științifică procesul complex de făurire a noii societăți, este rezultatul consecvenței cu care a militat pentru împlinirea idealurilor supreme ale celor ce muncesc, ale națiunii române, ale identificării permanente cu aceste 
Marea încredere a partidului în oameni, 
marea încredere a oamenilor în partid

Comuniștii și țara !Un popor întreg in oglinda celor peste trei milioane opt sute de mii de comuniști. Acum, la clipa de bilanț a 24 de ani de cutezanță și efort, de aspirații și trainice temelii de faptă. Care sint reperele pe acest drum de luptă — in anul 45 al libertății noastre, anul celui de-al XlV-lea Congres al partidului — pentru socialism, pentru cea mai dreaptă și mai umană orin- duire pe care merge ferm, neabătut. România 7 Care sint mărturiile cele mai viabile și durabile ale zilei de azi ? Dar ale zilei de miine, așa cum este Înfățișată devenirea țării in documentele programatice — Tezele și proiectul Programului-Directivă pentru marele forum al comuniștilor din noiembrie 7Am ales pentru ideea de argument — Vrancea. Județ care, în anii „EPOCII NICOLAE CEAUȘESCU", a urcat, strălucitor, în istorie, asemenea tuturor zonelor patriei. Județ care, la constituirea sa, în 1968, avea o forță economică exprimată într-o producție industrială de 1,9 miliarde lei. Pentru ca astăzi statisticile să consemneze o creștere spectaculoasă de peste 19,9 miliarde lei. Organizația județeană de partid Vrancea, de asemenea, față de efectivul membrilor de partid de acum douăzeci și unu de ani, și-a dublat numărul.Am fost în județul Vrancea în aceste zile cînd întreaga țară își face cu mindrie bilanțul marilor zidiri socialiste de la istoricul Congres al IX-lea al partidului. în aceste zile cînd întregul partid, toți cei care edifică noua orînduire au pe masa de lucru proiectele de documente pentru al XlV-lea Congres al

Partidului Comunist Român. în aceste zile de vară politică românească efervescentă, marcate și pe acest „picior de plai" al patriei de satisfacția cu care sint întîmpinate marile evenimente politice ale acestui an, de hotărirea unanimă de a da viață, prin muncă dăruită și elan revoluționar, marilor obiective ale dezvoltării economice și sociale a patriei, obiective pe care forumul comuniștilor români le va valida in noiembrie.Comuniștii și țara !în aceste momente de mare vibrație patriotică și civică, cînd se împlinesc 24 de ani de la istoricul Congres al IX-lea al partidului, cind, înt.r-0 unică voință, întregul partid, întreaga țară au optat pentru realegerea la Congresul al XlV-lea a tovarășului Nicolae Ceaușescu în suprema funcție de secretar general al Partidului Comunist Român, garanția înfăptuirii destinului comunist al patriei, cînd peste cîteva luni. în noiembrie, vom trăi dip plin o nouă filă a istoriei — începerea lucrărilor Congresului al XlV-lea al Partidului Comunist Român, desprindem din cîmpul de forță, de muncă și de existență al județului Vrancea repere pline de semnificație pentru munca și existența întregii țări — fiindcă oricare alt județ ar oferi aceeași imagine optimistă, tonică a dezvoltării sale — pentru strădaniile, aspirațiile și împlinirile tuturor comuniștilor.
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terne a patriei, la conducerea întregii societăți. în contextul acestor exigențe, organismele largi democratice create cu peste 20 de ani în urmă — consiliile oamenilor muncii, adunările generale, ca organisme supreme ale proprietarilor și producătorilor, de conducere a întregii activități economice și sociale, organismele județene, congresele oamenilor muncii, ale agriculturii, științei, învățămintului și culturii, ca și consiliile naționale de conducere între congrese — întreg sistemul nostru politic au fost perfecționate continuu, potrivit cerințelor fiecărei etape parcurse.Și, de bună seamă, toate succesele de prestigiu obținute in acești ani în edificarea unei Românii moderne, in consolidarea și dezvoltarea proprietății socialiste se constituie în mărturii convingătoare ale realismului și viabilității sistemului democrației muncitorești-revoluționare adoptat, ale capacității organismelor democratice de a asigura stimularea inițiativelor creatoare, manifestarea plenară a răspunderii oamenilor muncii în procesul de fundamentare și de înfăptuire a obiec- Vvelor și sarcinilor economico-sociale.De altfel, aplicarea principiilor democratice in construcția noii orinduiri reprezintă o cerință obiectivă, legică. Astfel, complexitatea procesului de construire a socialismului, nivelul ridicat de dezvoltare al forțelor de producție impune gindirea 

idealuri. încă din anii grei ai ilegalității, cind prigoana forțelor de represiune ale burghezo-moșieri- mii era necruțătoare, cînd comuniștii erau vinați la tot pasul pentru a fi aruncați in închisori, exigentele primirii în partid reflectau o permanentă și înaltă grijă pentru calitatea și puritatea rin- durilor sale, exprimate în deviza : „în partid, cei mai buni și mai curajoși fii ai poporului 1“ Exigențe care, o dată cu cucerirea puterii politice. cu amploarea și amplificarea construcției socialiste, au fost, în mod dialectic, adaptate noilor condiții istorice. Cuvîntul de ordine. îndeosebi după Congresul al IX-lea. cind oamenii muncii au dobindit un nou statut social — de proprietari, producători și beneficiari ai producției materiale — îl constituie accentul permanent pe calitatea celor primiți in partid.

și participarea colectivă la rezolvarea eficientă a tuturor problemelor pe care le ridică productivitatea e- conomică. De asemenea, pe parcursul edificării societății noi, personalul muncitor și-a ridicat mereu atit gradul de competență profesională, cit și conștiința politică, și-a dezvoltat continuu capacitatea de a gospodări eficient mijloacele de producție existente in întreprindere, de a organiza, conduce și controla activitatea economico-socială și financiară a unității în care lucrează.Desigur, autoconducerea nu este o noțiune nouă, ea fiind utilizată și în alte țări socialiste. Care este deci semnificația și conținutul acestui termen în conceptul românesc al democrației muncitorești-revoluționare și, pornind de la aceasta, care sint perfecționările avute in vedere in documentele pentru Congresul al XlV-lea al partidului ?în perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea al partidului, conceptul autoconducerii muncitorești a cunoscut profunde perfecționări. in accepțiunea actuală fiind conside rt ca o categorie specifică a economiei socialiste care exprimă ansamblul relațiilor de proprietate, repartiție și schimb ce se creează între producătorii socialiști uniți în cadrul procesului reproducției socialiste lărgite in calitatea lor de proprietari, producători și beneficiari, de conducători ai procesului de producție. în mod practic, autoconducerea muncitorească — în a cărei

„Trebuie să acordăm și in continuare atenția corespunzătoare primirii in partid a muncitorilor. Am fost, sintem și trebuie să rămînem — arăta tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU la Plenara C.C. al P.C.R. din aprilie a.c. — partidul clasei muncitoare, clasa cea mai înaintată a societății noastre, clasa care are menirea istorică de a asigura făurirea socialismului și comunismului in patria noastră, in întreaga lume". Orice privire asupra structurii sale arată că partidul nostru are un asemenea edificiu, care se înalță mereu mai tînăr și mai viguros. Este un partid puternic, între cei 3,8 milioane de membri, muncitorii și. țăranii reprezintă peste 70 la sută. Este un partid puternic și tinăr, în care vîrsta celor pină la 40 de ani reprezintă aproape 50
(Continuare in pag. a IV-a)

structură intră un complex de forme, pirghii economico-financiare și metode de conducere colectivă pe bază de plan a activității unităților economice și administrativ-terito- riale — reprezintă modalitatea de realizare a democrației socialiste directe la nivelul unităților economice. Autoconducerea muncitorească constituie și o formă concretă și importantă de aplicare a principiului centralismului democratic, de manifestare a competenței, de acțiune a întreprinderilor socialiste și a unităților administrativ-teritoriale pe baza și în cadrul prevederilor planului național unic. Cu alte cuvinte, autoconducerea muncitorească presupune o armonizare a raportului dintre autonomia economico-func- țională a unităților și conducerea unitară a economiei naționale, în așa fel incit să se asigure eliminarea fenomenelor de centralism excesiv, de birocratism, de tutelă măruntă din partea forurilor superioare și, . in a- celași timp, să determine creșterea rolului colectivelor de oameni ai muncii în organizarea și, conducerea activității economice. în stimularea inițiativelor creatoare. Este de la sine înțeles că autoconducerea muncitorească nu poate admite nici un fel de tendințe anarhice, de exacerbare a unor interese locale, de încălcare a legilor și hotăririlor obligatorii pentru toate unitățile. în a- ceastă privință, secretarul general
(Continuare in pag. a V-a)

In telegrama adresată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, Comitetul Județean Dîmbovița al P.C.R. ra
portează încheierea recoltării griului de pe întreaga 
suprafață cultivată și obținerea unei producții medii 
de 8 023 kg la hectar, cea mai mare producție pe care 
a realizat-o județul pînă acum.COMUNIȘTII, TOȚI LUCRĂTORII DIN AGRICULTURA JUDEȚULUI DÎMBOVIȚA VĂ RAPORTEAZĂ, MULT IUBITE ȘI STIMATE TOVARĂȘE NICOLAE CEAUȘESCU, CĂ AU ÎNCHEIAT RECOLTATUL GRIULUI DE PE ÎNTREAGA SUPRAFAȚĂ CULTIVATA, OBȚINÎND O PRODUCȚIE MEDIE DE 8 023 KG LA HECTAR, UN NUMĂR DE UNITĂȚI DEPĂȘIND ACEST NIVEL. ACEASTA ESTE CEA
• Județul Tulcea - 8 011 kg la hectar
• Județul Buzău - 8 008 kg la hectar
• UNITĂȚI CU PRODUCȚII MARI LA HECTAR

IN PAGINA A V-A

INTR-O TELEGRAMĂ ADRESATĂ 

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Județul Suceava raportează realizarea planului 
la producția-marfă industrială pe trei ani 

și opt luni din actualul cincinalîntr-o telegramă adresată tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, Comitetul Județean Suceava al P.C.R. raportează că industria județului a îndeplinit, în ziua de 17 iulie, planul producției-marfă industriale aferent perioadei de trei ani și opt luni din actualul cincinal. S-a obținut o valoare suplimentară de 2,2 miliarde lei, concretizată într-o serie de produse fizice desti
CAMPANIA AGRICOLĂ DE VARĂ, DESFĂȘURATĂ EXEMPLAR!

Relatări din județele Călărași, Ialomița și Timiș — IN PAGINA A ll-A

MAI MARE PRODUCȚIE PE CARE A REALIZAT-O JUDEȚUL PÎNĂ ÎN PREZENT.Puternic mobilizați de îndemnurile și chemările pe care ni le a- dresați permanent — se subliniază in telegramă — acționăm cu fermitate și răspundere la eliberarea terenurilor și încheierea insămin- țării culturilor duble și succesive, efectuarea arăturilor de vară, pentru întreținerea culturilor, recoltarea legumelor și fructelor. Ne

nate economiei naționale și exportului, intre care pirită, cupru și zinc în concentrate, cherestea, e- nergie electrică. Realizări importante s-au obținut și in reducerea consumurilor specifice de materii prime, materiale și energie, eco- nomisindu-se importante cantități de metal, combustibil, energie electrică.Strîns uniți în jurul partidului — se arată în telegramă — ne angajăm că vom acționa și în continuare, cu dăruire și responsabili

preocupăm intens, de asemenea, pentru desfășurarea în cele mai bune condiții a activității în zootehnie, asigurînd stringerea și depozitarea furajelor, realizarea e- fectivelor și producțiilor planificate, astfel incit să ridicăm și acest important sector la nivelul cerințelor formulate de dumneavoastră.Vă încredințăm, mult stimate tovarășe secretar general, că cei ce muncesc în agricultura județului, toți oamenii muncii din a- ceastă parte a tării, puternic mobilizați de magistrala cuvintare pe care ați rostit-o Ia Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român, de documentele pentru Congresul al XlV-lea al partidului, ce deschid noi și luminoase perspective dezvoltării și înfloririi țării, sint ferm hotărîți să nu precupețească nici un efort pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor pe acest an și pe întregul cincinal.

tate comunistă, pentru aplicarea neabătută in viață a orientărilor și indicațiilor formulate de dumneavoastră. mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru a întâmpina cu rezultate deosebite, în toate domeniile de activitate, marile evenimente politice ale anului, a 45-a aniversare a victoriei revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și marele forum al comuniștilor români.
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MODERNIZAREA
acțiune de mare răspundere, 

de ridicată eficiență economică
LA COMBINATUL SIDERURGICAcțiunea de perfecționare a organizării și modernizare a producției — declanșată și desfășurată sub conducerea partidului — reprezintă, așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta Plenară a C.C. al P.C.R., o problemă de o.deosebită importanță pentru activitatea fiecărei întreprinderi. în prima parte a dezbaterii pe această temă („Scînteia" din 16 iulie a.c.), organizată cu sprijinul comitetului de partid al platformei Combinatului Siderurgic Galați, au fost puse in evidență o serie de măsuri întreprinse pentru organizarea judicioasă a înfăptuirii măsurilor de modernizare concomitent cu lucrările de reparații planificate. Continuăm astăzi prezentarea punctelor de vedere exprimate, oprindu-ne asupra concepției și aplicării tehnologiilor moderne.Redacția : Cum poate fi caracte

rizat nivelul tehnologic actual al 
combinatului si. pornind de la aceas
ta. care sint coordonatele moderni
zării în continuare a activității pro
ductive prin prisma exigențelor for
mulate in documentele pentru Con
gresul al XIV-lea al partidului ?Iuliu Ovesea, directorul Institutului de Cercetări și Proiectări pentru Produse Plate și Acoperiri Metalice : în mod deosebit după Congresul al IX-lea al partidului in combinat au fost realizate o serie de premiere tehnologice atit ca amploare, cit și din punct de vedere al tehnicecum ar xemplu, cu volum util de 2 700 și 3 500 mc, al căror flux tehnologic este condus cu ajutorul calculatoarelor de proces, oțelării cu convertizoare cu oxigen de 160 tone — cuplate cu instalații de mare productivitate de turnare continuă în brame și blumuri —, oțelării electrice cu cuptoare de 50 de tone, cu putere foarte înaltă, dotate cu instalație de tratare a oțelului in vid și cu gaze inerte, laminoare moderne pentru prelucrarea la cald și la rece a tablelor și benzilor din oțeluri aliate silicioase și inoxidabile. Se poate a- precia că procesul dezvoltării pe etape a combinatului s-a înfăptuit jn condițiile unor preocupări constante pentru promovarea progresului tehnic și a tehnologiilor moderne..Cu alte cuvinte, actuala acțiune modernizare s-a grefat perfect activitatea colectivelor de aici, care există un spirit de muncă creație propice înnoirilor, potrivit cerințelor cuprinse in proiectul Pro- gramului-Directivă și in Tezele pentru Congresul al XIV-lea al-partidului. Bunăoară, la sfirșitul acestui an ponderea produselor noi și' mo- - dernizate va reprezenta peste 40 la sută din producția-marfă a combi- . natului, printre cele mai performante produse. Iar programul nostru prevede ca anul viitor proporția produselor noi și modernizate să a- jungă la 75 la sută.Petru Tudoran. secretar cu probleme economice al comitetului de partid al platformei siderurgice : Desigur, fără a contesta nivelul tehnic la care a ajuns combinatul, se cuvine să precizăm că și din acest punct de vedere, și, mai ales. m ceea ce privește rezultatele muncii, producția, sîntem incă departe de ceea ce este necesar și posibil. De aceea, cu deplină îndrentățire, secretarul general al partidului ne cere să facem mult mai mult, să fructificăm pe un plan superior investițiile alocate in acest combinat, experiența acumulată. Prin această prismă este important, desigur, să creștem volumul producției, dar. așa cum rezultă din proiectul Programului- Directivă, sarcini revin în legătură unor sortimente și mărci de valoare economică ridicată, sporirea rentabilității și eficienței prin reducerea substanțială a consumurilor materiale și energetice, creșterea productivității muncii, ridicarea nivelului calitativ al produselor. De relevat este că aceste sarcini esențiale trebuie duse la bun sfirșit in condițiile cunoscute ale aprovizionării cu minereu, cărbune cocsificabil și feroaliaje, ale unei severe gospodăriri a resurselor energetice alocate. A- ceștia sint parametrii „ecuației modernizării", in care este necesar să ne înscriem riguros. Dar cum tot din considerente de eficiență fondurile, resursele tehnice și materiale destinate modernizării sint limitate, singura sursă inepuizabilă pe care trebuie să demonstrăm că o avem din belșug este inteligența tehnică a colectivelor de specialiști de pe platformă.Iuliu Ovesea : Iar prima dovadă a modului că știm să fructificăm bine această forță tehnică o reprezintă orientarea programului de modernizare, temeinicia măsurilor adoptate. Bunăoară, ținînd seama de obiectivele pe care le avem de îndeplinit și de specificul activității noastre, principalele direcții ale programului amintit vizează modernizarea fluxurilor tehnologice de bunătățirea pregătirii gramăriț, lansării și ducției, modernizarea asigurare a calității, .gospodăririi întreținerii și reparării mijloacelor de producție și transport, îmbunătățirea conducerii producției șl a aplicării acordului global, a pregătirii forței de muncă. Și se cuvine precizat că, pentru toate măsurile aferente, documentațiile tehnice au fost realizate și predate Ia „beneficiar".Redacția : în ce măsură documen

tațiile tehnice la care vă referiți 
promovează realmente soluții noi. 
performante si ce condiții există 
pentru a fi efectiv aplicate la ter
menele prevăzute ?Iuliu Ovesea: Este vorba, realmente, de noutăți din care o bună parte sint generalizabile in unități de pro- | fii. Aș putea aminti in acest sens tehnologia de solidificare a blumu- V rilor turnate continuu, in cimp elec- ' tromagnetic, valorificarea zgurilor de

convertizor prin introducerea lor in încărcătura furnalelor, aplicarea de amestecuri refractare fără gudron pentru căptușirea prin ștampare a rinelor furnalelor, laminarea la temperaturi constante a benzilor la trenul finisor al laminorului de benzi la cald și laminarea controlată a tablelor groase. Un calcul de oportunitate și eficiență arată că raportul între cheltuielile impuse de aplicarea acestor noutăți tehnice și sporul valoric al producției obținut este de 1 la 3. Firește, transpunerea in practică, a lucrărilor cuprinse in docu-soluțiilor adoptate, fi, de e- f urna le ® Terenul propice a! modernizării — starea de creativi
tate © Cum sint abordate sarcinile de perfecționare teh
nică stabilite de conducerea partidului ? ® In circum
stanțele complexității obiectivelor — îmbunătățiri nece
sare în organizarea și concentrarea forțelor de concep
ție © Ce rol joacă, cum poate spori aportul creativității 
muncitorilor și specialiștilor din combinat ? © Cîteva so
luții necesare și posibile pentru prevenirea „uzurii mo

rale" a documentațiilor de modernizare

GALAȚItrilor, muncitorilor din producție. Reprezintă o realitate faptul că cu un timp in urmă acestui potențial creator nu i se acorda importanța cuvenită, pe fondul unor neajunsuri de ordin organizatoric în privința recunoașterii și promovării soluțiilor tehnice noi propuse și a stimulării realizărilor valoroase. Situație care in anul trecut s-a remediat radical, o dată cu elaborarea și aprobarea de către biroul executiv al consiliului oamenilor muncii, pe baza reglementărilor legale in vigoare, a unui nou regulament de stimulare a creației tehnice. De altfel, de cind se a- plică acest regulament indicele de creativitate, practic, s-a dublat. în acest sens, pot fi semnalate și alte elemente calitative. Astfel, comisia inginerilor și tehnicienilor asigură racordarea mișcării de inovații și invenții la programul de modernizare pe baza unui plan tematic, in care sint puse in atenția muncitorilor și specialiștilor din combinat problemele care trebuie prioritar analizate și rezolvate. în bună parte, acest plan tematic este alcătuit pe baza propunerilor concrete sosite de la locurile de muncă, de la cei care cunosc cel mai bine dificultățile practice ale producției. Desigur, o latură importantă a activității comisiei este informarea teh- nico-științifică cu cele mai performante noutăți în materie a oame- domeniu în care mult mai mult de-
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esențiale ne cu fabricarea,
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mentațiile de modernizare presupune o serie de activități și etape legate de stabilirea cadrului legal de finanțare, asigurarea tehnico-materială, pregătirea corespunzătoare a personalului de exploatare.Redacția : Din succinta enumerare 
a ambițioaselor proiecte de moder
nizare rezultă implicit necesitatea 
unei importante concentări a activi
tății de cercetare. care este chema-- 
tă să facă față atit cantitativ. dar 
mai ales calitativ unor sarcini de o 
complexitate fără precedent, a căror 
îndeplinire trebuie coordonată ju
dicios, fără cusur. Este pregătită for
ța de concepție pentru a face față 
acestor solicitări 1Florea Strugari, șeful serviciului tehnic : Pe platformă iși desfășoară activitatea maj multe forțe de cercetare angrenate in soluționarea problemelor tehnice ale combinatului. Astfel, dacă principala forță o reprezintă Institutul de Cercetări și Proiectări pentru Produse Plate și Acoperiri Metalice, există și unele grupe și ateliere ale unor institute de profil, cum ar fi cel de cercetări metalurgice (I.C.E.M.), de proiectări metalurgice (IPROMET), de țări laminoare (IPROLAM), iectări automatizare (IPA), și atelierul propriu pentru tarea tehnologiilor de întreținere și reparații; de mare ajutor ne este colaborarea cu Universitatea din Galați. . Aparent, totul este in ordine, toate domeniile de activitate din combinat sint acoperite cu forțe de cercetare și proiectare. în timp, s-a asigurat un anumit rodaj ai sistemului și, sub coordonarea compartimentului tehnic din combinat, s-a conturat specializarea și cooperarea in abordarea temelor tehnice care fac obiectul programului de mbder- nizare. Totuși, o anumită dificultate se intîmpină atunci cind se pune problema termenelor și a corelării concentrării eforturilor spre anumite obiective, avindu-se in vedere câ fiecare institut are propriul său plan de activitate, cerințe proprii de auto- gestiune. De aceea, merită a fi analizată posibilitatea mutării centrului de greutate a cercetării și proiectării metalurgice la Galați — cea mai mare unitate de profil a țării —. unde pot fi experimentate și de unde pot „migra" cele mai valoroase soluții tehnice spre toate centrele metalurgice ale țării.Emil Ceangă. profesor la Universitatea din Galați : întru totul de acord cu antevorbitorul, spre o asemenea abordare înclină și experiența colaborării pe baze contractuale a cadrelor didactice și studenților noștri cu pombinatul siderurgic. Colaborare, de altfel, destul de fructuoasă, intre realizări puțind fi notate atit unele cercetări fundamentale, cit și altele cu caracter practic imediat, vizind elaborarea de sisteme moderne de măsurare a parametrilor de proces, control și conducere automată a proceselor tehnologice. Ce ar fi deci de făcut ? Pornindu-se de la cerințele acțiunii de modernizare în combinat, să se stabilească un program amplu, de perspectivă, și permanent actualizat, privind cercetarea științifică și ingineria tehnologică. Este important ca un asemenea program să includă și probleme de cercetare fundamentală, care creează premisele abordării unor soluții de perfecționare tehnologică de nivel înalt. Evident, ca o condiție preliminară. se dovedește necesară eva- luarea resurselor de cercetare științifică și inginerie tehnologică de care este nevoie, o măsură organizatorică utilă in această dovedi creșterea lor de profil din cu întărirea, aș sificarea colaborării cu Institutul de Cercetări Metalurgice șl cu alte unități de cercetare din București. Dună cum nu not fi omise asnectele legate de stabilirea condițiilor materiale pentru realizarea lucrărilor de modernizare, mă refer mai ales la elaborarea de Drototlpuri, micropro- ducție, investiții.Viorel Munteanu, președintele comisiei inginerilor și tehnicienilor din combinat : Se cuvine să aducem in discuție și rolul importantei forțe de creație a inginerilor, malș-
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CAMPANIA AGRKOlA DE VARĂ, DESFĂȘURATA EXEMPLARIDuminica-în haine de lucru

spre bazele de recepțiedepozitate pe platforme sint transportateUltimele cantități de grîu

timiș: Viteze
sporite la seceriș

nilor muncii — trebuie să facem cit pină acum. Mă asociez, totodată, punctului de vedere exprimat de prof. Ceangă cu privire la dificultățile legate de realizarea prototipurilor și a machetelor și de procurarea materialelor pentru experimentări, propunind și soluția prevederii acoperirii cheltuielilor respective din fondurile de tehnică nouă.Iuliu Ovesea : Să punem punctul pe „i“. Așa cum a rezultat din discuție, în practică o serie de proiecte de modernizare nu se aplică cu operativitate din cauza unor obstacole birocratice izvorite din rigiditatea anumitor prevederi normative care nu dau soluții operative la o varietate de probleme pe care le ridică activitatea concretă. De exemplu. ni se cere urgent să facem o cercetare și un proiect pentru o modernizare tehnică. Se fac eforturi serioase in această direcție și, in timp scurt, proiectul este gata. Aprobarea și materializarea lui durează insă de citeva ori mai mult decit concepția. Implicațiile acestei întirzieri sint multiple. întii, producția nu beneficiază cu operativitate de roadele cercetării. Apoi, cercetătorii se întreabă dacă timpul irosit prin șederea documentației prin diferite sertare nu ar fi fost mai bine folosit dacă ar fi fost lăsat la dispoziția lor pentru ridicarea calității soluției propuse. Și, in fine, pînă la materializare soluția de modernizare suferă o inerentă uzură morală. Or, pentru a nu se intimpla ca in proverbul „dind pe mere ce se ia pe pere" și ca acțiunea de modernizare să fie realmente oportună și eficientă este necesar ca încă atunci cind se _ dă dezlegare pentru cercetare să existe și certitudinea că la data stabilită pentru predarea documentației sint și fonduri, și mijloace tehnice și materiale rezervate pentru modernizarea respectivă.

în plină campanie agricolă, acum cind chiar acolo unde recoltarea păioaselor s-a încheiat, sint multe, foarte multe de făcut. Timpul zilelor de odihnă pentru agricultori vine numai atunci cind s-a încheiat ciclul agricol, . cind întreaga recoltă de pe cimp, rod al hărniciei oamenilor, a fost adunată și depozitată in hambare. Parcurgind drumurile de cimpie ale județului Călărași, am văzut duminică mii și mii de oameni la datorie, muncind fără preget la întreținerea culturilor, la irigarea porumbului, a sfeclei de zahăr, a flo- rii-soarelui, la executarea arăturilor, cu hotărirea fermă de a realiza recolte mari, la nivelul cețințelor actuale.La ora 6 dimineața, discutăm cu toya'rășuj Nipolâe Zainea,- secretar al comitetului județean de partid, despre problemele „la zi" din agricultura județului Călărași. După încheierea recoltării griului — cea mai mare producție medie din istoria a- cestor rodnice păminturi, 8 150 kg la hectar — s-a acordat o atenție deosebită transportului și depozitării întregii recolte. Datorită producțiilor mari obținute s-au luat măsuri pentru depozitarea unei cantități de peste 52 000 tone pe platforme special amenajate in incintele unităților. Duminică mai erau de transportat 13 000 de tone, cantitate care, pe baza măsurilor întreprinse, va fi transportată. in această zi, în întregime la bazele de recepție.Campania griului, care a durat 7 zile, a fost bine organizată în acest an, reușind să se transporte zilnic în jur de 35 000 tone la bazele de recepție. întrucit secerișul este practic încheiat eforturile sint concentrate acum la recoltarea inului, la executarea lucrărilor din grădinile de legume, la irigarea culturilor. Pină in prezent au fost însă-

mînțate cu porumb în cultură dublă 39 000 hectare, mai mult de 60 la sută din suprafața planificată. A fost întocmit un program suplimentar de semănat in cultură dublă : peste 600 hectare cu legume (castraveți, dovlecei și morcovi), pentru faptul că aceste culturi au fost compromise de intemperii. Se acționează intens și la stringerea furajelor pentru animale. Sîntem deci departe de a spune că în agricultură ritmul lucrărilor a scăzut. Ba dimpotrivă. Oamenii se consideră în continuare mobilizați pentru a realiza și la porumb, și la sfeclă de zahăr, și in grădini, și Ia stringerea furajelor producțiile cele mai mari de pină acum.La I.A.S. Drumul Subțire se lu- era <?u grabă, dar și cu mare zgnjă la încărcarea griului de pe platforma unde fusese depozitat. Nu pleca nici o mașină fără să treacă pe sub privirile atente ale directorului întreprinderii, Gheorghe Eftimie. Unde era cazul atrăgea atenția șoferilor să etanșelzeze bine obloanele, pentru a se preîntîmpina risipa. Nu departe de aici, într-o solă cu lucarnă în amestec cu graminee, mecanizatorul Mircea Miu recolta masă- verde cu combina, iar șoferul Constantin Guba o transporta direct la sectorul zootehnic. Zilnic se recoltează și se administrează in hrana animalelor circa 120 tone masă- verde.Pe cultura de lucernă a Asociației Economice Intercooperatiste Drajna, motopompiștii Constantin Catrina și Romică Selam au preluat cele 2 mo- topompe și 27 de aspersoare de la schimbul de noapte. Se irigă zi și noapte lucerniera, de pe care s-au luat pînă în prezent două coase.La I.A.S. Ciulnița, după cum ne asigură directorul tehnic al intre-

prinderii. Adrian Barbu, l-am găsit în zootehnie, in crează 14 prese de balotat mație de 8 cupluri cu remorci la transportul baloților de paie și Ia eliberarea terenului. Pînă în prezent in această unitate s-au semănat cu culturi duble 480 hectare cu porumb, 70 hectare cu furaje și 35 hectare cu legume. în zootehnie se făcuse furajarea celor 5 000 de taurine.Continuăm drumul oprihdu-ne în citeva unități din județul Ialomița. Și în acest județ s-a încheiat recoltarea griului, realizîndu-se cea mai mare producție de pînă acum, 8 140 kg la hectar, dar mai sint ati- tea de făcut. La ora 13, la Cooperativa Agricolă Alexeni ne-am intîlnit cu economista Maria Iancu și cu tehnicianul ' veterinar Constantin Victor în Sectorul zootehnic, unde erau de serviciu. Animalele erau sătule, se odihneau. Oamenii să aflau la datorie. Duminică ar trebuit să treacă prin zootehnie și președintele cooperativei, înainte de a pleca la ședință la Slobozia. Dar n-a făcut-o. Am intîlnit la Balaciu, Ia Girbovi și Manăsia oameni prezenți pe cimp la lucrările ce reclamă maximă urgență în actuala campanie agricolă, action: nd cu dăruire și cu răspundere pentru executarea în cele mai bune condiții a lucrărilor de sezon. Nu departe de aceste localități însă, pe o solă ce aparține întreprinderii A- gricole de Stat Slobozia, trei tractoare mari se „odihneau" și s-au o- dihnit toată ziua. De ce această situație. acum cind orice Soră pierdută înseamnă recoltă pierdută, vor explica tovarășii din conducerea unității.

pe care cimp lu- și o for-

fi

Petre CRISTEA 
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După Ploile din ultimele zile, in județul Timiș a fost reluat cu toate forțele secerișul seara zilei de 16 strînsă de pe 80 fata cultivată, organizare a muncii, mecanizatorii, cooperatorii, specialiștii din unitățile aoarținînd consiliilor agroindustriale Variaș, Orțișoara, Lovrin, Sînnicolau Mare. Dudeștii Vechi. Cenel au reușit să realizeze viteze superioare celor planificate. împreună cu Emil Suba, organizator de partid și președintele Consiliului Agroindustrial Lovrin, am urmărit desfășurarea lucrărilor in 7 unități. La Cooperativa Agricolă Gottlob, 9 combine treierau de zor griul dintr-o solă cultivată cu soiul „Fundulea-29“. Alături de mecanizatori se aflau președintele unității. Ioan Lezeu. și inginerul-șef loan Brata, caro vegheau să nu ră- mină boabe in spice, sitele și vin- turile să fie bine reglate pentru ca nici un bob să nu ajungă pe miriște, oprind, în cazul unor nereguli, combinele în vederea efectuării reglajelor corespunzătoare. într-un lan învecinat. aparținind fermei nr. 2 a Cooperativei Agricole Comlosu Mare, la fel. se lucra intens. Am reținut că și aici se aplica indicația privind descărcarea combinelor din mers. De altfel, nici o combină nu staționa. Mijloacele de transport preluau operativ încărcătura buncărelor. Așa cum aveam să aflăm de la inginerul Va- sile Busuioc, directorul S.M.A. Gottlob. deși de dimineață, între orele 5 și 6. se efectuează întreținerea tehnică și pregătirea combinelor pentru a intra în lan. defecțiunile constatate in ajun sint înlăturate operativ. în ferma nr. 1 Grabaț a Cooperativei Agricole Lenauheim. in pauzele de masă. în locul mecanizatorilor pe combine lucrează mecanici și alt personal cu calificare corespunzătoare. în momentul prezenței noastre într-o solă, unde lucrau 5 combine, tocmai se servea, prin rotație, mîncarea. în locul mecanizatorilor au urcat pe combine șeful secției de mecanizare, Gheorghe Bob, și mecanicul de Întreținere Gheorghe Precup. „în felul acesta — ne spune inginera Elena Rădulescu, șefa fermei — recoltăm in plus pe puțin două hectare zilnic față de perioada cind nu aplicam această măsură".Aflat In zonă. Vâsile Cernicica, director cu exploatarea la I.T.A. Timiș, â rezolvat operativ problemele privind utilizarea mijloacelor de transport, astfel că acestea, datorită și distantelor relativ mici — 5 pî-iă la 15 km — între unitățile agricole și bazele de recepție, au efectuat în medie peste 4 curse pe zi. Activitatea este bine organizată și Ia bazele de recepție din zonă. La cea condusă de Mihai Mateiaș. mijloacele de transport staționau doar citeva minute. Toate cele 10 „guri" de preluare a griului descărcat, prevăzute cu instalațiile mecanice corespunzătoare, funcționau continuu. Umiditatea boabelor era in limitele admise. Hotărîți să stringă și să pună la adăpost producția de griu a acestui an. care se anunță a fi cea mai mare de pină acum, agricultorii din județul Timiș, sub conducerea organelor șl organizațiilor de partid, acționează în vederea realizării celei mai scurte campanii de recoltare a cerealelor păioase. (Cezar Ioana).

griului. Pînă in iulie, recolta a fost la sută din supra- Printr-o temeinică

Care sint „punctele nevralgice" ale modernizării și cum trebuie abordate ? Cum colaborează combinatul, cu celelalte întreprinderi de profil in implementarea noutăților tehnice și tehnologice ? Ce gindire in perspectivă există pentru perfecționarea programelor de modernizare ? La aceste probleme s-au referit participant» in ultima parte a dezbaterii pe care o vom prezenta intr-un număr viitor al ziarului.
Comeliu CARLAN 
Dan PLAEȘU „odihnesc", in loc să întoarcă

La Cooperativa Agricolă Mihai Viteazul se insămînțează ultimele suprafețe 
cu a doua cultură

Pe o solă a întreprinderii Agricole de Stat Slobozia, trei tractoare *e 
brazdă in terenul eliberat de paie

ȚARII-CIT MAI MULT ȚIȚEI!
LA SCHELELE DE FORAJ Șl PRODUCȚIE BERCA

Ritmul extracției înîn contextul acțiunilor pentru asigurarea bazei energetice și de materii prime necesare economiei in acest an și in întregul cincinal, deosebit de importantă este activitatea petroliștilor. Și in continuare, in perspectiva perioadei 1991—1995, așa cum prevede proiectul Progra- muiui-Directivă al Congresului al XIV-lea al partidului, este necesar să se intensifice eforturile pentru creșterea rezervelor și producției de petrol, in vederea acoperirii in proporție cit mai mare din resurse interne a cerințelor economiei naționale. Pentru înfăptuirea acestui obiectiv, deosebit de importantă este utilizarea pe scară largă a tehnologiilor moderne in vederea creșterii factorului final de recuperare a țițeiului.Ce măsuri se întreprind pentru sporirea producției de țiței, pentru îndeplinirea sarcinilor de plan in acest domeniu ? Este tema investigației de față, întreprinse in județul Buzău.

creștere

Potrivit unui sistem de lucru a cărui eficientă a fost verificată în practică, la schelele de foraj și. respectiv, de producție Berea, județul Buzău, factorii de conducere, specialiștii analizează zilnic situația prospecțiunilor, stadiul forajului la fiecare sondă nouă, cit țiței și "gaze extrage fiecare din cele 7 brigăzi și două formații de lucru. în felul acesta se poate acționa operativ pentru soluționarea problemelor ce apar și pentru preîntîmpinarea unor

eventuale stagnări pe fluxul exploatării aurului negru. Spre deosebire de anii trecuți, pentru 1989 Trustul de Foraj-Extracție Boldești si Ministerul Petrolului au ținut cont de argumentele specialiștilor de la aceste două schele și, evaluînd corect situația din teren, au stabilit o corelație optimă intre potențialul de extracție și producția planificată.Străduindu-se zi de zi să extragă din adine cantități tot mai mari de țiței și gaze naturale, să pună în

valoare noi zăcăminte, să sporească — prin aplicarea unui complex de măsuri geologo-tehnologice — factorul final de recuperare a țițeiului, oamenii muncii din cadrul schelei de producție, precum și cei de la foraj sint pe deplin conștienți de însemnătatea îndeplinirii în cit mai bune condiții a sarcinilor ce le revin. Și tocmai de aceea nu se pot împăca deloc cu gîndul că în prezent au o mică restanță in realizarea . nului la țiței. Pentru că. altfel, planul la principalii indicatori de ciență economică a fost depășit, petroliștii de la Berea llvrind suplimentar economiei naționale în șase luni din acest an : 64 milioane Nmc gaz și 250 tone gazolină. De asemenea, planul Ia productia-marfă industrială a fost depășit cu 40 milioane lei, i_ , muncii cu 20 800 lei/persoană, condițiile reducerii cheltuielilor materiale și ale înregistrării unor importante economii de energie electrică și combustibil.

mai pla-efi-
iar la productivitatea...»--------- K jn

Pentru perioada imediat următoare se estimează importante depășiri la toți indicatorii. Pină în prezent au fost aplicate 900 de măsuri geologo- tehnologice, respectiv adiționări, reparații capitale. îmbunătățirea regimului de pompaj etc., cu un aport de peste 15 000 tone de țiței. De asemenea, în cadrul programului de modernizare s-a extins utilizarea pompelor de mare andurantă, s-au efectuat perforări prin tubing la sondele noi și operații pentru sporirea afluxului de țiței, materialele necesare fiind asigurate, în mare parte, prin recondiționarea unui volum important de subansamble și piese de schimb.Indiferent de condițiile atmosferice. colectivul schelei de foraj se străduiește să pună în valoare noi zăcăminte. „în cadrul unității noastre. ne spune inginerul Petre Tibrea, directorul Schelei de Foraj Berea, fiecare sondor este conștient că prin predarea înainte de termen a noilor sonde asigurăm beneficiarului condiții optime pentru recuperarea restanțelor și extragerea unor cantități suplimentare de țiței urmare a mai bunei muncii și a exploatării optimi a instalațiilor și dotare, a creșterii cu vitezei de foraj, in perioada care a trecut din acest an am reușit să predăm în devans celor de la producție 13 sonde de țiței și să începem forajul la încă 6 sonde, cu 2 mai mult decit era prevăzut. De asemenea, am depășit planul la foraj

și gaze. Ca organizări a la parametrii utilajelor din 5 la sută a

cu 2 200 metri, astfel îneît ne-am îndeplinit angajamentul asumat în întrecerea socialistă pe întregul an“.„La Bărbuncești țițeiul nu țîșnește -ca-n filme» ; pentru a-1 aduce la suprafață, de la 3 000 metri adin- cime, este nevoie nu numai de instalații și utilaje moderne, ci și de oameni bine pregătiți profesional — ne precizează ing. Nicolae Zahiu, directorul tehnic al Schelei de Producție Petrolieră Berea. Avem asemenea instalații și asemenea oameni, al căror aport nu se resimte numai pe planul efortului fizic, ci și pe cel al creativității". într-adevăr, la Berea, la mișcarea de invenții și inovații participă peste 300 de ingineri. subingineri, maiștri, tehnicieni și muncitori. Din lunga listă a inventatorilor reținem doar cîteva nume : Viorel Mihalcea, Gheorghe Bănică, Florin Gligor, Sorin Băje- năru. Ștefan Moldoveanu, Nicolae Zahiu.Soluțiile tehnice imaginate aici, noutățile tehnologice preluate de la cercetarea de profil găsesc aici, la Berea, un cimp fertil de aplicare, însoțind măsurile de modernizare de acțiuni de bună organizare, de întărire a ordinii și disciplinei in producție, există premise certe că restanțele la producția de țiței vor fi recuperate în timp cit mai scurt, astfel incit in anul 1989 planul să fie riguros îndeplinit la toti indicatorii.
Stellan CH1PER
corespondentul „Scîntell"
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MAREA ÎNCREDERE A PARTIDULUI IN OAMENI
MAREA ÎNCREDERE A OAMENILOR ÎN PÂRTII

Partidul nostru și-a îndeplinit și își îndeplinește cu cinste misiunea 
sa istorică de detașament revoluționar, de centru vital al întregii națiuni 
- și a călăuzit și călăuzește poporul nostru pe calea făuririi socialismului 
și comunismului.

NICOLAE CEAUȘESCU

Argumente pentru un portret 
al spiritului revoluționar— Cine sînt, ce pregătire au cei mai tineri comuniști, cei primiți in rindurile partidului in acest, an memorabil, anul Congresului al XIV-lea ?— Ultima ședință de confirmare a celor primiți în partid a avut loc — ne spune Ecaterina Avram, secretar al comitetului de partid de la întreprinderea de Aparataj Electric pentru Instalații — la sfîrșitul lunii iunie. Am confirmat nu o singură primire în partid, ci... cinci.— I-ați putea prezenta, in datele lor esențiale, pe cei cinci ?— Despre oricare v-aș vorbi, am impresia că aș reconstitui un singur portret. Portretul unor tineri care aspiră — și o fac de la o zi la alta cu rezultate certe — spre o permanentă perfecționare. Pe plan profesional, pe plan politic, pe plan moral. Gabriela Scarlat s-a angajat la noi de trei ani. E absolventă a liceului industrial. în acest scurt răstimp a devenit un bun lăcă- tuș-montor. E om de bază la produsele pentru export. Ceea ce spune mult despre aptitudinile și perspectivele sale. Aurel; Trifan e mai „bătrin" cu doi ani. Drumul său spre meserie l-a parcurs pe două trasee. Primul — școala profesională, al doilea — liceul industrial. Rezultatul ? E unul din cei mai buni matrițeri, la 27 de ani, Dănut Stelea, 22 de ani, a absolvit cu rezultate foarte bune liceul industrial. E lăcătuș-me- canic. Ne-a mărturisit, la confirmarea primirii sale în rîndu- ;■ rile partidului, că intenționează să dea examen la facultate. N-avem nici o îndoială. Cum are o clipă liberă, e cu ochii pe carte. Viorel Cojocarii, tot lăcătuș, tot absolvent de liceu, tot 22 de ani și tot preocupat de continuarea studiilor la facultate. închei cu Maria Botezatu pentru că ea este o „veterană". Are 31 de ani, este economistă și face parte din rezerva noastră de cadre. Lucrează aici de la punerea in funcțiune a întreprinderii.— Oriunde ați adresa întrebarea. în oricare organizație de partid din județul Vrancea. ne spune Grigore Dima, secretarul cu probleme organizatorice al comitetului județean de partid, răspunsul în legătură cu cei primiți in partid ar avea același numitor comun — cei mai buni dintre cei mai buni oameni ai muncii. Pentru că și in acest domeniu, al întăririi rindurilor partidului, după Congresul al IX-lea, calitatea reprezintă conditia-con- dițiilor. E o adevărată axiomă a muncii noastre. Pentru că nu o dată secretarul general

Oameni ai datoriei împliniteVom reuni aici, intr-un dialog al faptelor, doi oameni care nu se cunosc între ei. Au virste diferite, au preocupări diferite. Și totuși, faptele lor. modul lor de a gîndi și acționa, pentru binele lor și al obștii, ii plasează in portretul atît de luminos al „oamenilor datoriei împlinite". Dar să vi-i prezentăm, oe scurt, in datele lor e- sențiale.Teodor Nicolau este maistru constructor la atelierul de prefabricate al Întreprinderii-An- trepriză de Construcții-Montaj Vrancea. E constructor de a- proape 20 de ani. Are 41 de ani și este secretar adjunct al comitetului de partid din întreprindere.Boris Laiu este primarul comunei Străoane. E — iată și o coincidentă cifrică — primar de aproape 20 de ani. Drumul său spre munca aceasta, care îți cere „să fii de toate" și să „știi de toate" este unul „construit de partid" : electrician, activist U.T.C.. activist de partid și. de aproape 20 de ani primar.Și acum dialogul purtat cu ei, separat, dar pe baza acelorași întrebări : 

al partidului. tovarășul Nicolae Ceaușescu. ne-a cerut să ținem seama în activitatea de primire în partid de faptul că partidul nu este nici mai bun, nici mai rău decit membrii care-1 alcătuiesc.Cum se reflectă în această o- glindă a adevărului organizația de partid a județului Vrancea?întrebarea o punem aici pentru că am ales drept eșantion de investigație acest județ. Dar cum orientările și cerințele cu privire la creșterea rindurilor partidului sînt unitare, se aplică în același mod peste tot. și e- fectele lor sînt. evident, valabile pentru întregul partid. Așadar „eșantionul Vrancea" oferă, prin datele sale concrete, și imaginea întregului. Să privim, deci, în „oglinda" de care vorbeam. O introspecție asupra efectivului, structurii și compoziției organizației județene de partid Vrancea e de natură să confirme și să reconfirme faptul că anii de după Congresul al IX- lea au generat o muncă laborioasă. de calitate, și în acest domeniu. Iar cifrele au puterea lor revelatoare. De la 27 393 de membri de partid în 1968. organizația de partid a județului Vrancea numără azi peste 57 400. Mai mult decit o dublare a e- fectivului în numai 21 de ani.Argumentul cel mai convingător că noile ei forțe provin din rindul celor mai buni dintre cei mai buni oameni ai muncii îl atestă. în primul rînd, chiar faptele acestor forte. Organizația de partid a județului Vrancea a obținut în anul 1937 — pentru ocuparea timp de patru ani consecutiv a locului I in întrecerea socialistă între toate organizațiile de partid județene pentru rezultatele obținute in industrie, construcții, transporturi și circulația mărfurilor — titlul de Organizație de Partid „Erou al Muncii Socialiste". Iar eroii acestei organizații-erou au identități cit se poate de clare. Care, pe structuri socioprofe- sionale. se prezintă astfel : 52,82 la sută — muncitori ; 26,60 la sută — țărani ; 16,79 la sută — intelectuali și funcționari ; 3,7la sută — alte categorii. Identități ale muncii și creației.Așa arată portretul statistic al organizației de partid Vrancea. El confirmă și reconfirmă faptul că partidul nostru, ca forță politică conducătoare a întregii opere de construcție socialistă, ca centru vital al întregii societăți, și-a validat identitatea de partid revoluționar, cutezător, alcătuit din revoluționari cutezători. Oameni care au fost și sint „motorul" noii istorii a patriei. Istoria racordării ei la zorii luminoși ai comunismului.
— Vă regăsiți, prin faptele dv., în portretul de azi al tării ? Prin ce anume ?Teodor Nicolau : „Faptul că întreaga mea ■ muncă de constructor am desfășurat-o in municipiul Focșani imi dă senzația — e posibil să exagerez — că eu am dat orașului tot ce are mai frumos. Pentru că atît ca operator de fațade, cit și ca maistru al atelierului de prefabricate am contribuit Ia construcția părții orașului care se află la vedere tuturor : fațadele ! Iar cei care văd orașul, această imagine o rețin mai intii și. dacă le place exteriorul blocurilor, spun : «Jos pălăria în fața unor asemenea constructori ; și-au făcut datoria».Am auzit de multe ori asemenea cuvinte și mi-a făcut plăcere. Am auzit și altfel de cuvinte și am roșit. Munca in construcții e o muncă colectivă, îți aparțin și bucuriile, și necazurile. Dar dacă am contribuit la construcția a peste 40 000 de apartamente, Ia renașterea tuturor orașelor din Vrancea, cred că se poate spune — fără a greși — că și noi, constructorii, ne-am făcut da

toria. Iar aceasta reprezintă pentru noi, constructorii, o bucurie de inimă. Bucuria de a raporta secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, că avem mereu vii in memorie indemnurile pe care ni le-a adresat cu prilejul vizitelor de lucru efectuate în județul nostru, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu : de a construi orașele Vrancei mai frumoase și durabile ca in legendă".Boris Laiu : „Ce las in urma mea ca primar ? E drept că mi-am început și îmi încep ziua de muncă cu gîndul de a face cit mai multe pentru oameni. Și in 17 ani cite n-am făcut noi, aici, in Străoane ? Ce să vă spun ? Că noi. comuniștii, ajutați de toți locuitorii comunei, am obligat apa potabilă să urce la o altitudine de 400 de
-
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• Centru vital al întregii societăți, partidul 
numără în rîndurile sale peste 3,8 milioane 
de membri • Partidul Comunist Român-un partid 
cu un puternic caracter muncitoresc: 55 la sută 
din membrii săi provin din rindul clasei munci
toare © Viitorul partidului — tinerețea sa : circa 
50 la sută din membrii partidului au vîrsta pînă 
la 40 de ani, din care 20 la sută pînă la 30 de 
ani © Femeile, importantă forță a societății, repre
zintă peste 35 la sută din efectivul partidului.

metri și să ajungă la robinetele noastre ? E o realizare veche, de peste 10 ani. Ne-a intrat în obișnuință. îmi aduc aminte de
Fruntașii în postură... 

autocriticăȘtiau...Știau că doar peste cîteva zile vor primi, pentru activitatea din 1988, al patrulea loc I pe ramură și înaltul titlu de „Erou al Muncii Socialiste". (Ceea ce s-a și confirmat în ziua de 12 iulie prin decret prezidențial). Drumul pină. aici? Unul de efort tenace, comunist. De stăpinire a tehnologiilor moderne și, în egală măsură. de imaginare a mijloacelor care să determine propulsarea noilor cuceriri ale științei și tehnicii. Este vorba despre colectivul de la întreprinderea de Scule și Elemente Hidraulice — Focșani. Loc unde mecanica fină a atras in cimpul ei magnetic. „de acasă", mina pricepută de lucru, vrinceană mai ales, răspindită in industria țării pină în urmă cu două decenii. Loc unde l-am găsit pe Ion Leau. secretarul comitetului de partid, chibzuind „printre picături" asupra cuvîntului pe care urma să-l rostească, a doua zi, la plenara comitetului județean.— Va trebui să am o poziție cît mai autocritică, se justifică sobru.Nu ne putem reține nedumerirea :— Dar bine, sînteți fruntași, mergeți sigur la titlu...— Da, așa e. Dar în ultimele luni doar un pic am pierdut cadența...Schimbăm urgent unghiul investigației. Merită să vezi ce se intimplă cu laureafii care n-au ținut ritmul. Sus. la „vîrf". 

ea numai tind se produce vreo defecțiune și mai sună oamenii și la ora 12 noaptea : «Cum e posibil să nu avem apă. tovarășe primar ?». Și în loc să mă supere, aceste telefoane mă bucură. Ele atestă faptul că oamenii s-au racordat la pulsul civilizației socialiste. Ce să vă mai spun ? Că am construit o școală generală care, ca dotare și estetică, concurează cu orice liceu de la oraș ? Că am plantat peste 1 500 de pomi fructiferi ? Că am asfaltat și pietruit drumurile? Că. deși sintem in- tr-o zonă colinară. am început să punem la punct producția de cereale ? Anul acesta am obținut productii-record la griu și orz. Dacă mi-ăm făcut datoria ? Cît am dorit să fac, n-am făcut. Dar cred că am contribuit și eu — așa cum ne cere 

nouă, activiștilor de partid, tovarășul Nicolae Ceaușescu — la a construi trainic, definitiv încrederea oamenilor în partid".

competiția este acerbă. Competiție intre performeri... Aici, numai în semestrul I al acestui an, circa 70 la sută din producție este absolut nouă. Unitatea — care abia în 1973 punea în funcțiune prima capacitate — este bine cunoscută in țară și peste hotare. Și totuși, o anume producție de rutină se perpetua de la un plan la altul. (De rutină in raport cu zestrea tehnică și umană aflată aici). Drept care forul tutelar a decis : „Producția asta, mai simplu de realizat, de care totuși avem nevoie, o dăm altora, cu posibilități mai modeste ; voi mergeți pe scule și echipamente cu un grad mai mare de complexitate, la nivelul posibilităților voastre".— Și șocul ăsta, al viitorului, era chiar atit de imprevizibil ? Mai direct spus : nu vă așteptați ca el să vină într-o zi ?Secretarul comitetului de partid bate cu degetul pe foile de hirtie din fața sa :— Cam acesta este sensul autocriticii mele de miine. Faptul că nu trebuia să scăpăm din vedere „șocul viitorului" care a venit... azi.Evident că autocritica comunistă — chiar la fruntași — își are rostul ei. Rezolvă insă, numai ea, o stare de lucruri nedorită ? Este întrebarea formulată din mers. Este întrebarea care se putea pune — dacă n-a și fost rostită — la plenara în cauză. Ion Leau are argumente :— Nu. numai bunele intenții, fie ele și foarte autocritice, nu pot reface, reduce un decalaj 

tehnic. Pentru că, în ultimă instanță, ăsta era procentul acela de producție de rutină cu care ne mulțumeam pină de cu- rînd. Or, viața — Tezele pentru Congresul al XIV-lea al partidului o spun răspicat — arată că la baza întregii activități e- conomice trebuie să stea „cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii".Nu-i locul de intrat în detaliile etapei schimbării de cadență pe care o trăiește în prezent acest colectiv vrincean, pentru care „șocul viitorului" a venit, poate, mai devreme, dar absolut întemeiat. „Asupra a- cestui «șoc», secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. ne-a atras nu o dată atenția. Chiar și Ia recenta Plenară a Consiliului Național al Oamenilor Muncii ne-a dovedit, ca prim-muncitor 

al tării, că se gîndește in egală măsură atît la prezentul, cit și la ziua de miine a patriei. Bucuria de a ști că la Plenara C.C. al P.C.R. s-a propus ca la Congresul al XIV-lea să fie
Dialectica noului: „Se poate!"— Care este cea mai concretă, mai relevantă manifestare a spiritului revoluționar al comuniștilor in județul dumneavoastră ?Adresată mai multor secretari ai comitetului județean de partid, întrebarea a primit in trei din patru cazuri același răspuns : „transformarea mai rapidă decit ne așteptam a mentalității care începuse să-și facă loc la o seamă dintre oameni, mai ales la cadrele cu muncă de răspundere, chiar și la secretari de partid, că a spune «nu se poate» înseamnă a întoarce spatele problemelor nerezolvate". Modul în care tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, a descifrat mecanismul Iui „nu se poate", prin construirea a- xiomei că nu există probleme care nu se pot rezolva, ci e- xistă oameni care nu le soluționează, a descătușat gîndirea multora, a oferit un cîmp larg de manifestare a spiritului revoluționar.— Ați putea să reconstituit!, pe bază de fapte, un număr de situații în care comodul „nu se poate" s-a transformat în revoluționarul „se poate" ? —i-am întrebat pe aceiași interlocutori.A doua zi se alcătuise o veritabilă listă — conținînd a- proape 30 de situații — care atestă de cite ori comodul „nu se poate" fusese învins de revoluționarul „se poate". Vom extrage din această listă șl vom comenta, pe bază de investigații concrete, două situații relevante. 

reînvestit să conducă mai departe partidul și tara o transformăm in legămintul nostru comunist de a depăși cit mai repede momentul de noi căutări pentru perfecționarea muncii in care ne aflăm. Și o să-l depășim".Un lucru se mai cuvine, totuși, amintit. Și anume faptul că, pentru promovarea noii producții, cu un grad mai mare de tehnicitate, la inițiativa comitetului de partid, a consiliului oamenilor muncii au fost alcătuite echipe de specialiști, formate din cei mai competenți comuniști, buni cunoscători ai virtuților tehnice ale noilor scule și echipamente intrate de curînd în producție. Aceste e- chipe au mers in peste... 1 500 de unități (nu. nu este vorba de nici o exagerare), susținind înflăcărate pledoarii în favoarea

*
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producției performante. Este doar începutul bătăliei pentru ciștigarea viitorului. Și în fruntea ei se află, ca întotdeauna, comuniștii. Argument al certitudinii in izbindă.
...Atît conducerea Combinatului de Celuloză și Hirtie din Adjud, cit și organizația de partid aveau răspunsul pregătit și-l rosteau cu nonșalanță ori de cite ori erau întrebați : „Anul acesta puteți atinge parametrii proiectați la fabrica de celuloză ?“ „Nu putem, pentru că..." ...și urma obișnuita listă a justificărilor. Și toate a- cestea pină la adunarea generală a oamenilor muncii din luna februarie. Atunci, partici- pind Ia această adunare, primul- secretar al comitetului județean de partid a cerut constituirea unui colectiv („socoti- ți-mă și pe mine în acest colectiv" — a precizat) care pină la viitoarea adunare generală să asigure, prin toate măsurile posibile, atingerea parametrilor proiectați. Iar cei care au crezut că participarea primului- secretar la activitatea acestui colectiv a fost o „vorbă de ședință" s-au înșelat. Pentru că peste 10 zile a revenit în combinat, a cerut ca respectivul colectiv să-și prezinte punctul de vedere. A fost momentul care a adus pe „nu se poate" in situația de a.........sucomba".Pentru că, repetate la 10 ori 20 de zile, analizele consacrate a- tingerii parametrilor proiectați au dat rezultatele scontate în mai puțin de trei luni. Astăzi, fabrica de celuloză produce cu întreaga capacitate. Autorii cei mai activi ai victoriei Iui „se poate" — victoria spiritului revoluționar — sint. între alții, comuniștii Ion Mărțișoiu (maistru), Victor Scripcaru (șef secție), Gh. Frusescu (opera

tor), Vasile Codiță (maistru mecanic) și Gheorghe Voicu (director)....Un alt „nu se poate" are și el istoria sa. I.A.S. Mărășești este o unitate cu un puternic sector zootehnic care, pe baza tradiției și a condițiilor naturale, urmează să devină mai puternic. Producțiile obținute pină în anul acesta pe cap de vacă furajată — între 2 000 și 2 220 1 lapte — nu se înscriau în nici un fel nici pe coordonatele posibilităților reale, nici pe cele ale cerințelor noii revoluții agrare.De ce ? Răspunsul era invariabilul „Atit putem". Pină într-o zi cînd a descins la fata locului întregul secretariat al comitetului județean de partid. Concluzia a fost cit se poate de limpede : „Se poate mai mult !“. Și s-au stabilit și măsurile prin care acest „mai mult" să fie realizat. Comunistul Ion Neacșu, directorul întreprinderii, a avut după această analiză nu puține nopți albe. Dar s-au dovedit productive, într-o nouă gîndire a politicii de cadre în zootehnie si într-o nouă gindire în stabilirea re
Aliați de nădejde ai viitoruluDa, proiecte pentru acest autentic nu prin Bărăgan au mai fost. Comuniștii și-au afirmat dintotdeauna cutezanța. Dar i-a revenit acestei glorioase epoci — EPOCA NICOLAE CEAUȘESCU — să scoată din arhive ideea, s-o re- modeleze la altitudinea vectorilor săi și, mai ales, să facă pasul spre realitate. Este vorba despre Canalul magistral care va porni — de fapt a și pornit — din Șiretul Moldovei pină in inima Bărăganului Munteniei strămoșești. în acest iulie, de apogeu solar, evocarea arterei de apă, ce se naște printr-un efort eroic, capătă dimensiunea necesității de neaminat. Riul făurit de mina omenească va aduce apă la comandă, in lanurile însetate, numai in județul Vrancea pe o suprafață de peste 100 000 de hectare.Brigada Pădureni, unde poposim pe o arșiță de foc, e foarte aproape de impunătorul Mausoleu al Eroilor de la Mărășești. Nici nu mai e de mirare că, pe această „cimpie de singe" a înaintașilor, care s-au jertfit pentru ființa și lumina patriei de azi, în viitoarea albie se mai excavează și vechi... proiectile neexplodate, în unele zile geniștii avind destul de lucru.Mergem cu inginerul Alexandru Ciula, om tinăr, comunist al șantierelor, la excavatorul pășitor, uriașă uzină pe roți ascunsă după un rrfel, lingă o apă care nu există pe nici o hartă. Este locul de extras produse de balastieră pentru nașterea Canalului, a cărui impli- nire, Ia rindul său, este condiționată de scoaterea a cît mai puține suprafețe din circuitul agricol. Balastiera ad-hoc este un loc sterp care ar putea deveni in final un luciu de apă pentru pește și, in egală măsură, pentru irigat. în cabina „uzinei pășitoare", trei tineri frumos bronzați : Carmel Feer, venit din Insula Mare a Brăilei, primit in partid pe șantier, Vasile Otea și Vasile Boiștea- nu. Aceeași întrebare pentru fiecare dintre ei : Cum văd ei, acum, Canalul, care e gata doar pe hartă ? Comuniștii și țara !...în mijlocul comuniștilor din puternica organizație județeană de partid Vrancea. în aceste zile de iulie cind, firesc măsurăm cu satisfacție drumul parcurs de la borna acelui iulie’ 1965 — vara fierbinte și istorică a Congresului al IX-lea al partidului. în mijlocul comuniștilor din vatra tinerei industrii vrincene, din ce în ce mai performantă. A celor care făuresc piinea țării ori taie noua magistrală albastră Șiret — Bărăgan Oameni ai datoriei. Ai încrederii nestrămutate in partid, în secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Oameni ho- tăriți să amplifice împlinirile din cei 24 de ani de epocă nouă. Mindri că au in frunte un asemenea partid. Mindri că în fruntea partidului și a țării se află cel mai vrednic fiu al acestui neam — tovarășul Nicolae Ceaușescu — pe care partidul națiunea întreagă, intr-un act de voință unanimă, intr-un act vibrant de conștiință, generat de rodnicia drumului parcurs pină acum, îl vor reales, în funcția supremă de secretar general, la cel de-al XIV-lea Congres al partidului.Comuniștii și țara !La unison cu țara, izvorul de forță al țării, puterea, mindria și demnitatea ei.Purtătorii torței în istorie, uriașa energie care a unit și catalizat energiile, confirmind necontenit destinul de a clădi , durabil pentru prezent și, deopotrivă, pentru anii care vin, cu poporul și pentru popor.Comuniștii și țara !în orizontul de lumină și împliniri ale celui de-al 45-lea August aniversar, al ferestrelor largi pe care Congresul al XIV-lea le va deschide spre mileniul trei, comuniștii, oamenii gîndirii și faptei revoluționare, sînt la datorie, hotărîți să acționeze, ca întotdeauna, in primele rînduri, pentru înfăptuirea întocmai a marilor obiective ale dezvoltării patriei, cristalizate cu limpezime in documentele programatice pentru marele forum din noiembrie al comuniștilor români.

surselor și tehnologiilor de. i rajare. Nu intrăm in amănu te. Ne vom opri doar la cite lucruri. Directorul s-a depla: la Iași și a solicitat comis guvernamentale să-i repartize zootehniști de perspectivă, primul rind familiști, angaji du-se în fața lor și a comis să le creeze toate condiții Fermele zootehnice au fost m canizște ca la carte. îngrijit rii au fost examinați și testa Rezultatul ? Se apreciază că nul acesta, pe baza rezultatei de pină acum — de peste 2 23( lapte pe fiecare vacă furaja pe primele 6 luni — există to te posibilitățile ca producția i lapte să se dubleze in comp; rație cu anul trecut.Dar cîți alți „nu se poat din lista amintită n-au istor lor ? Care nu este altceva dec istoria manifestării autentic reale, așa cum a cerut și cei secretarul general al partiduli a spiritului revoluționar, spirit documentelor programatice pei tru cel de-al XIV-lea Congri al partidului. A spiritului ir trodus, promovat și dezvolți în toți cei 24 de ani de la Cor greșul al IX-lea al partidulu
Carmel Feer : „Amin răs punsul pină îl vom termina".Vasile Otea : „Știu că va i folositor, că de asemenea lu crări beneficiem cu toții, tn« ales copiii noștri".Vasile Boișteanu : „Nu-i gre să-l vedem gata. Că doar no il facem. Va fi un nou riu p harta țării".Un nou riu pe harta țării.. Un oraș nou... O nouă platfor mă industrială... O nouă geo grafie, așa cum se prefigures ză aceasta și in proiectul Pro gramului-Directivă pentru Con greșul al XIV-lea al partidului Făuritori de istorie și destin oamenii timpului nostru dat pregnantă acestui viitor, i aduc repede și trainic în prezent....în urmă cu 35 de ani putea fi întîlnit la Andreiașu. Cu c echipă de silvicultori. săpînc • în stîncă locul de viață'al viitoarei păduri. Acum pădurea de acolo este un fapt real. El, inginerul doctor Emil Untaru, comunist, este șeful Stațiunii Focșani aparținînd de Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice. Atribuția principală a acestei instituții ? Conjugarea eforturilor cu Inspectoratul Silvic Județean Vrancea pentru împădurirea terenurilor degradate.— Ce-a lăsat in urmă această strădanie, pînă acum ?— Mai bine de 10 000 hectare de terenuri degradate împădurite. Și oprirea proceselor de degradare pe o suprafață cel puțin egală.— E mult, e puțin ?— La vizita de lucru pe care a făcut-o în județul nostru, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a terut să se accelereze lucrările de împădurire pe astfel de terenuri. Mă bucur că și in proiectul Programului-Directivă pentru Congresul al XIV-lea regăsim limpede această idee privind prezentul și viitorul e- cologic al patriei noastre. Dacă e mult, dacă e puțin ? E limpede că asoirăm la mai mult. Comuniștilor Ie sînt proprii aspirațiile inalte...

Constantin PRIESCU 
Iile TANASACIIE 
Dan DRAGULESCU



GINA 4 SCÎNTEIA — marți 18 iulie 1989

Perfecționarea cadrelor
a, școala conducerii științificeitru a transpune în viață unul obiectivele majore ale politicii dului, in ultimul timp Comite- udețean Dolj al P.C.R. și Con- Popular Județean se preocupă nai intens de ridicarea perma- 1 a nivelului general de cunoș- al oamenilor muncii din toate miile de activitate. Cu precă- a celor care răspund și asigură jlocit conducerea concretă, ope- ă a activității de infăptuire a icii partidului, a sarcinilor și îtărilor formulate de secretarul ral al partidului nostru. în t context de preocupări se inși inițiativa secretariatului tetului județean de partid pri- organizarea, prin cabinetul ju- an pentru activitatea ideologică politico-educativă, a unui curs isiv de pregătire politico-eco- ică a directorilor generali, cu >leme tehnice și economice din î unitățile municipiului Craiova. > ce s-a considerat necesar un nenea curs ? Cel puțin din două ive : primul, de ordin general, ine de necesitatea imperioasă, rîtă din documentele partidului atului nostru, privind perfecționa continuă a pregătirii cadrelor conducere, tin vederea sporirii .enței și răspunderii pentru în- linirea exemplară a sarcinilor și buțiilor ce le revin, aplicării ne a hotăririlor de partid și a lor țării, afirmării puterpice a itului critic și autocritic, a com- vității revoluționare, întăririi nii și disciplinei. Cel de-al doi- motiv își are temeiul in anu- e cerințe specifice, de ordin il. Despre ce este vorba ? Cu ejul frecventelor analize orga- ite de către biroul și secreta- ul comitetului județean de partid multe dintre ele chiar pe platinele industriale — cu ocazia în- irilor de lucru operative desfă- ate periodic cu cadrele de con- ere din economia municipiului constatat, într-o serie de cazuri, o parte dintre acestea posedau insuficient bagaj de cunoștințe retice, îndeosebi în domeniile nomic, al legislației și al comer- ai exterior, fapt ce genera anu- e abateri in buna administrare utilizare a fondurilor puse la poziția unităților economice, nea- suri privind calitatea produselor, dernizarea producției, aplicarea ectă a actelor normative ș.a. Semnificativ este faptul că orga- area unui curs intensiv special îtru pregătirea directorilor, por- id tocmai de la premisele enun- e, se înscrie în practica muncii i ultimul timp a comitetului ju- :ean de partid privind pregătirea irelor de conducere din diferite

Cîntecele iubirii de țară„Noi, membrii cercului «Glasul noarului» al Centrului de cultură creație «Cîntarea României» din meuta Mare, județul Maramureș, ipreună cu toți locuitorii comunei, truniți pentru a marca 100 de ani la înființare, ne îndreptăm gindu- ,e cele mai alese și sentimentele profundă recunoștință către dum- ■avoastră. mult iubite și stimate varășe Nicolac Ceaușescu, mulțu- indu-vă din adincul inimilor noas- e pentru marile înfăptuiri ale Epocii ■ aur pe care o trăim, epocă ce a :schis noi orizonturi ale dezvoltării ; plan economico-social și în comu- i noastră- : sint ginduri de recu- iștință cuprinse in telegrama adre- ită secretarului general al partijlu- i de membrii unei formații artistice 3 amatori din patria noastră, for- .ație care, ca toate celelalte, pune i valoare. în cadrul marelui Festi- al național „Cîntarea României", ta- ntele din rîndul poporului, aptitudine creatoare descătușate plenar după ongresul al IX-lea al partidului. Am mers, la cîteva zile de la eve- imentul evocat, in Șomcuta Mare 1-i cunoaștem îndeaproape pe acești lesageri ai cintecului românesc. Dra- ostea pentru cintecul coral aici ste puternică, acești locuitori sta- jrnlci in vatra lor duc mai departe ilonul unei tradiții românești mu- icale de o impresionantă originali- ate. în ceea ce privește mișcarea orală din Maramureș, trebuie spus ă aici activează 40 de formații corale, (intre care 12 au ajuns în faza finală . ultimei ediții a Festivalului națio- lal „Cîntarea României". Una dintre ceste formații este și cea cunoscută ub numele de „Glasul Chioarului" lin comuna Șomcuta Mare, care, re- ■ent, și-a sărbătorit un veac de ac- ivitate. Răsfoind presa de acum un ;ecol am găsit consemnat in ziarul .Gutinul" — săptămînal social-literar- conomic băimărean — cronici apă- •ute, inclusiv știrea înființării coru- ui : „Românii din Șomcuta Mare, :onduși de inteligența din loc, s-au ntîlnit și-au înființat corul plugari- or. Deseștiul deja și-a format corul □ lugarilor... la Borlești s-a procurat un fisharmoniu... corul vocal din Seini așișderea și-a procurat unul... Sintem sătoși, prea sătoși de acest soi de cultură". Locuitorii acestei frumoase așezări chiorene au fost oșter.i ai voievozilor maramureșeni, dar și în oastea lui Mihai Viteazu. Apoi, Șomcuta Mare devine centrul administrativ al districtului teritorial Chioar. vatră de cultură și civilizație românească. De aici vor porni spre zările de lumină ale școlilor Blajului. Năsăudului, Beiușului cei dinții fii ai românilor din Chioar. Printre fiii de seamă ai Șomcutei vom întilni pe loan Buteanu, prefectul lui Avram Iancu in Munții Apuseni, omorît în 1849. Un alt fiu al Șomcutei, Sigismund Pop, ajuns căpitan suprem al districtului, în 1867 va decreta limba română ca limbă oficială în administrația ținutului. în 1869 aici va avea loc adunarea generală a „ASTREI", care a sprijinit material și moral viața culturală din această parte a Transilvaniei. în această atmosferă emu- lativă, care a caracterizat în acea perioadă cultura națională, a apărut firesc ideea înființării unei formații corale, ca mijloc de afirmare a sentimentului patriotic. Printre membrii fondatori ai corului s-au înscris și Vasile Lucaciu și George Pop de Băsești. Corul era format din 29 de țărani șomeuteni, organizat pe patru voci, avîndu-1 ca dirijor pe învățătorul Elie Pop. Desele concerte, prezențele în multe localități din zonă au constituit exemple și îndemnuri și pentru alte așezări să-și înființeze reuniuni și coruri, asociații culturale în ampla mișcare de emancipare națională a românilor de aici.Corul din Șomcuta Mare nu ți-a 

domenii de activitate. Astfel, în paralel cu programul de pregătire a directorilor, in acest an sint organizate cursuri pentru pregătirea profesorilor ce predau științele sociale, cursuri cu directorii și secretarii organizațiilor de partid din licee, gimnazii și școli generale, cursuri pentru pregătirea absolvenților universității politice și de conducere, viitori propagandiști la învățămintul politico-ideologic. Mai mult, in prezent se pregătesc tematicile pentru organizarea unor noi cursuri de pregătire politico-economică cu ingi- nerii-șefi și contabilii-șefi din unitățile economice din municipiul Craiova (ca o continuare a cursului de pregătire a directorilor), cu cadrele de conducere din unitățile economice de la nivelul celor 4 orașe — Filiași, Calafat, Băilești și Se- garcea — cursuri pentru pregătirea
O valoroasă experiență politico-educativă 

în județul Dolj

vicepreședinților consiliilor populare, orășenești și comunale etc.în ce a constat această formă de pregătire a cadrelor de conducere ?— Cursul s-a desfășurat, o dată pe lună, pe perioada unui an, finali- zindu-se acum, în iulie, cu un test de cunoștințe ce va constitui drept suport de analiză pentru secretariatul comitetului județean de partid. A avut trei obiective principale : studierea și înțelegerea categoriilor economice și a mecanismului de funcționare a economiei socialiste, legislația economică și probleme legate de comerțul exterior și cooperarea economică internațională, aspecte majore ce au fost abordate prin prisma documentelor de partid și de stat, a orientărilor și sarcinilor formulate de secretarul general al partidului — ne-a informat Emanoil Uțescu. directorul cabinetului județean pentru activitatea ideologică și politico-educativă. Metodica de realizare a programului a constat în dezbateri pe microgrupuri și concluzii in plen, simpozioane, expuneri, studii de caz, schimburi de experiență, cu participarea unor lectori ai C.C. al P.C.R., cadre de la Academia de Studii Social-Politice de pe lingă C.C, al P.C.R., de la universitățile din București și Craiova, de la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, activiști de partid și de stat, specia-' liști din producție.

încetat niciodată activitatea, în clipele grele, cînd și această zonă a fost smulsă samavolnic din trupul țării, prin Dictatul de la Viena, corul a continuat să cînte voința de libertate și dreptate. Cu adevărat, putem spune că această formație corală, prin cintecul ei. ne-a însoțit istoria ultimului veac.După cum ne spunea Alexandru Dragoș, primarul comunei, „această formație a fost prezentă Ia toate marile fapte ce au punctat permanența dăinuirii neamului în acest spațiu. Drumul centenar al formației corale, un drum în care multe obstacole au fost învinse, trebuie înțeles ca o minunată pledoarie pentru frumos, este un semn a ceea ce înseamnă autentic în promovarea valorilor spirituale. Titlurile de laureat dobîndite la toate edițiile Festivalului național „Cintarea României", înaltele distincții și diplome obținute se alătură în chip fericit rezultatelor obținute de locuitorii comunei în plan economic și edilitar-gospodăresc în anii luminoși ce au urmat istoricului Congres al IX-lea al partidului, comuna si- tuîndu-se pe locuri fruntașe pe județ și pe țară".Sint oameni care împletesc armonios dragostea pentru muncă cu cea pentru cîntec. Am reușit să-i cunoaștem pe cîțiva dintre ei, le-am trecut pragul, am discutat cu ei în gospodăriile temeinice, după o zi de muncă. Cînd am adus vorba despre formația lor corală, am simțit căldura sinceră a pasiunii. Cine sint cei care cintă ? Locuitori ai Șomcutei, țărani, muncitori la secțiile din comună, mecanizatori, cadre didactice. Liviu Coza, președintele formației corale, este tehnician horticol. El ne-a prezentat pe cițiva din veteranii corului. loan Buteanu. de 79 de ani. este o arhivă vie a formației șomeutene. Om al pămintului, activează în cor de 62 de ani. Da, își amintește exact, din 1927. Fără pauză. Numai cînd a izbucnit războiul, atunci și coriștii au fost smulși de la vatra cîntecului. De altfel, loan Buteanu continuă tradiția părintelui său, Mitru Buteanu, care a fost la întemeierea formației și a cîntat sub bagheta lui Elie Pop. Alături de el, cu o activitate de peste șase decenii, sint: Alexandru Bud, Vasile Munteanu, loan Talpoș, loan Chișu, Alexandru Pop. Toți „țărani de viță veche", cu o neostoită dragoste pentru cîntec. Unchiul Buteanu, coborîtor din stirpea prefectului lui Avram Iancu, și-a lăsat urmași în formația corală pe fiica, Iuliana, profesoară de matematică, și pe ginerele, Constantin, inginer la C.A.P. Șomcuta Mare. Din familia Avram cintă mama, feciorul, Avram Gheor- ghe, și nora, Nicoleta, muncitori la cooperativa meșteșugărească „înainte".

Am răsfoit cu interes tematica, diversă și bogată în conținut, a celui dinții curs de pregătire intensivă a tuturor directorilor din unitățile economice din municipiul Craiova. Am participat, alături de ei, la o parte din dezbaterile prevăzute în program. Ilustrative, prin conținutul lor și calitatea mesajului transmis, ni s-au părut simpozioanele „Mecanismul de funcționare a economiei socialiste", „Cooperarea economică internațională, formă avansată a colaborării economice dintre state". „Cadrul juridic al operațiilor de comerț exterior" ; studiul de caz „Competența poli- tico-organizatorică și economică a conducătorului de întreprindere" ; dezbaterea „Activitatea desfășurată pentru înfăptuirea programelor de organizare și modernizare a producției" ; schimburile de experiență

„Mecanismul elaborării, adoptării, urmăririi și controlul înfăptuirii deciziilor", „Cerințe ale respectării neabătute a legislației muncii în activitatea cadrelor de conducere din întreprinderile de stat" etc. Se poate aprecia că, în ansamblu, programul respectiv a fost temeinic alcătuit, contribuind la lărgirea orizontului de cunoaștere al cadrelor de conducere, acum cînd sub impactul revoluției tehnico-științifice se impune cu necesitate și o adevărată revoluție în perfecționarea profesională, în reînnoirea cunoștințelor.Inițierea și desfășurarea acestui curs constituie, desigur, o bună experiență ce răspunde unor necesități vitale izvorite din documentele partidului și statului nostru, curs care, așa cum aminteam, urmează să se generalizeze și să se perfecționeze in lumina documentelor programatice pentru cel de-al XIV-lea Congres al partidului. De aceea, am adresat unor directori-cursanti următoarele întrebări : „V-a fost de folos cursul ? De ce ar trebui să beneficieze, in plus, seriile următoare ?“ Iată citeva opinii, formulate succint :Inginerul Emil Țugui, directorul Trustului-Antrepriză Generală de Construcții Industriale Craiova : „Programul de pregătire ne-a fost de un real sprijin in activitatea cotidiană, mereu mai complexă. Tematica abordată, bine concepută, ne-a adus la zi nu numai cu legis-

Am trecut pragul gospodăriei învățătoarei Paulina Bozga, care ne-a spus : „Cint in cor de peste 25 de ani. Cind e vorba de repetiții, nu ește nici o piedică. Se știe clar : marți și joi așa ne împărțim timpul incit să nu lipsim de la repetiții. Și asta de zeci de ani. în timpul campaniilor a- gricole am făcut repetiții și la ore tîrzii". în aceeași gospodărie îl întâlnim pe Alexandru Frențiu. care ne spune că de cînd se știe cintă în cor. Rotar de meserie, a prins și gustul sculpturii. învățătoarea Paulina Bozga trăia încă emoția sărbătorii care a avut loc în prima duminică din iulie. Pe lingă corul de femei Buciumi, corul bărbătesc din Finteușu Mare, corala „Diamant de Maramureș" a Centralei minereurilor, corala „Prietenii muzicii" a muncitorilor de pe platforma industrială Baia Mare au avut ca oaspete și corul mixt din Să- liștea Sibiului, formație corală înfrățită cu cea din Șomcuta Mare, care și-a sărbătorit centenarul în urmă cu șase ani. A fost un omagiu adus prin cîntec unei activități centenare : cu un repertoriu bogat, diversificat, inspirat din trecutul zbuciumat de luptă al neamului nostru, cîntece na- triotic-revoluționare ale acestui timp de lumină. Concertul coral a adus un prinos de recunoștință celor ce. prin istorie, au ținut vie flacăra vibrant patriotică, au omagiat prin cîntec și vers gloriosul trecut istoric al poporului nostru, fierbintea iubire de țară, de neam, bucuria prezentului socialist luminat de marile ctitorii ale acestei epoci pe care cu mîndrie o numim „Epoca Nicolae Ceaușescu".Corul din Șomcuta Mare rămîne în continuare un factor de educație de primă mărime în mișcarea corală maramureșeană și din țară : un secol de cîntec coral în care munca, pasiunea au fost răsplătite cu trofee — la Pitești, Lugoj, Suceava, Blaj — fiind o prezentă vie în columna spiritualității românești. De altfel, comuna Șomcuta Mare are trei formații corale, toate laureate ale Festivalului național „Cîntarea României" : Buciumi, Finteușu Mare și formația centenară. Corul „Glasul Chioarului", formație reprezentativă a artei corale românești, a desfășurat, de-a lungul vremii, o bogată și neîntreruptă activitate, însuflețind inimile și gîn- durlle maselor în lupta pentru dren- tate și libertate socială și națională, pentru realizarea marelui ideal de unire a tuturor românilor într-un singur stat, hvînd un rol deosebit în propagarea și afirmarea valorilor perene ale culturii șl artei românești. în educarea generațiilor în cultul muncii, hărniciei. omeniei și dragostei supreme — dragostea de patrie.
Gheorsjhe PARJAcorespondentul „Scinteii" 

lația, în general, dar și cu modul concret de interpretare, cu problematica vastă a conducerii științifice, a luării și înfăptuirii deciziilor. Consider că asemenea cursuri ar trebui urmate de toate cadrele, in- trucit actul de conducere nu se limitează numai la director, ci privește toate cadrele ce participă la luarea deciziilor. Consider că ar fi necesar să se folosească mai mult, ca metodică de predare, schimburile de experiență pe sisteme integrate de conducere și, in funcție de profilul întreprinderii, studiul de caz".Ion Ciuciulete, director comercial al întreprinderii „Electroputere" : „Utilitatea cursului este evidentă. Ridicarea nivelului de exigență a programului de pregătire, organizarea unor dezbateri pe platforme industriale, completarea programului de pregătire cu teme privind implementarea calculatorului in procesele de conducere și de producție, precum și participarea mai largă a specialiștilor din unități la materializarea programului — sint tot atîtea măsuri ce ar putea îmbogăți programele viitoare de pregătire".Ing. Mircea Ungureanu. directorul Tăbăcăriei Bucovăț : „Elementul de noutate, privit in lumina celor mai recente documente de partid și de stat, a constituit principalul punct de atracție al cursului. Aș sugera ca pe viitor să se aprofundeze mai mult relațiile dintre tehnologii și performanțele tehnice ale produselor în general, precum și să Se extindă dialogul direct privind programele de organizare și modernizare a producției și asigurarea calității."Ing. Gheorghe Nicolicioiu. directorul Direcției Județene de Poștă și Telecomunicații: Astăzi mai mult ca oricind a conduce înseamnă a cunoaște, a fi informat și înarmat cu aspectele tehnice, economice și de legislație curente. Opinez pentru o mai strînsă legătură, în cadrul programului de pregătire, între cunoașterea teoretică și practica socială, cu accent pe problematica teoretică mai nuanțată și ilustrativă".Iată tot atitea temeiuri pentru a considera această „școală a conducerii științifice" drept o acțiune poli- tico-profesională necesară și reușită, drept argument pentru continuarea și perfecționarea pregătirii cadrelor de conducere la nivelul exigențelor crescinde, din prezent și viitor, înscrise in documentele programatice pentru cel de-al XIV-lea Congres ai partidului.
Nicolae BABALĂUcorespondentul „Scinteii"

t V
19,00 Telejurnal
19,23 Gloriosul drum al revoluției. Opera 

tovarășului Nicolae Ceaușescu des
pre lupta necurmată a poporului 
român pentru afirmarea ființei 
proprii, pentru libertate. Indepen
dență și unitate

19,50 Industria — programe prioritare. 
In spiritul sarcinilor subliniate de

Mesajul etic al teatrului contemporan„Acești îngeri triști" de D. R. Popescu, „înainte de potop" de Nagy Istvân, „Noaptea cabotinilor", „Amurgul burghez" de Romulus Guga, „Procesul Horia" de AI. Voi- tin, „Jocul vieții și al morții in deșertul de cenușă", de Horia Lovi- nescu, „Cartea lui Ioviță" și „Havuzul" de Paul Everac ; „Turandot" de Carlo Gozzi, „Procurorul" de Gh. Djagarov, „Livada cu vișini". de Cehov, „A murit Tarelkin" de Su- hovo-Kobilin... iată doar citeva realizări ale Teatrului Național din Tîrgu Mureș in ultimele decenii, pe care memoria celor ce le-au văzut le reactualizează cu ușurință gratie personalității lor inconfundabile și forței cu care reliefurile lor artistice au reverberat în conștiințe.Fără îndoială, instituția artistică la care ne referim a cristalizat pe scena sa o tradiție notabilă și a avut o contribuție substanțială la dezvoltarea conceptului românesc modern de teatralitate. Două sint elementele acestei tradiții ce s-au instituit în repere de durată, evidente și în activitatea actuală a teatrului. Mai intîi : personalitatea de care a dat dovadă în promovarea unor noi texte românești, de reală tensiune conflictuală și vocație a dezbaterii etice. Multe din aceste texte, „lansate" prin spectacole de referință, au fost premiere absolute și nu puține au aparținut unor nume noi ale dramaturgiei românești.Apoi : realizarea, pe baza unor căutări artistice deopotrivă mature, nutrite de cultură si totodată îndrăznețe, a unor experimente de răsunet, ale căror propuneri aveau de multe ori puterea de a se institui ca deschideri model, așadar cu virtualități de clasicizare. La aceasta ar trebui să adăugăm un accentuat spirit de echipă — ce trebuie pus in strînsă legătură (ca și climatul de muncă) cu regizorii care și-au legat viața creatoare in primul rind de scena tirgumureșeană — nu doar „directori de scenă", ci adevărați animatori și pedagogi : Dan Alecsan- drescu, bine cunoscut pentru creditul acordat piesei noastre originalei ca și pentru deosebita sa putere de muncă și disponibilitate, și Kineses Elemer (sub unele aspecte continuator al orientării marelui artist care a fost Gh. Harag). Caracteristicile de care vorbim se regăsesc și in re-
cinema

• Flori de gheață : SCALA (II 03 72)
— 9; 11; 13: 15; 17; 19, EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9: 11; 13; 15; 17,15; 19,30, 
GLORIA (47 46 75) — 9; 11; 13; 15;
17,15; 19,30
• Secretul... armei secrete : FERO
VIAR (50 51 40) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, 
FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 13; 15; 
17,15; 19,30
• Marla și marea : DRUMUL SĂRII
(31 28 13) — 15; 17; 19 >
• Noiembrie, ultimul bai : AURORA
(35 04 66) — 9; 11: 13,15; 15,30; 17,45; 20, 
CULTURAL (83 50 13) — 9; 11; 13,15;
15,30; 17,45; 20

Un partid puternic, un partid 

al poporului, pentru popor
(Urmare din pag. I)la sută din efectivul total al partidului, iar a celor pină la 30 de ani — 20 ~ la suia. Ponderea femeilor a crescut și ea pină la peste 35 la sută. Sint date care atestă că partidul este un edificiu solid, alcătuit din cei mai buni dintre cei mâi buni, care cuprinde în rindurile sale cele mai bune forțe ale societății, in primul rind forțele clasei muncitoare.Opțiunea pentru asigurarea caracterului muncitoresc al partidului reprezintă, de asemenea, o concepție permanentă, o trăsătură fundamentală care a stat și stă la baza constituirii Partidului Comunist Român. De altfel, referindu-se la forța si tăria partidului, bazate pe temeiul caracterului său muncitoresc, tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta că atita timp cit partidul nostru va fi și va rămine partid al clasei muncitoare — înțelegind prin aceasta partid, în aspirații și acțiune, al intregului popor, al întregii națiuni — va învinge orice obstacole, va găsi soluții pentru rezolvarea tuturor problemelor șt își va îndeplini in cele mai bune condiții misiunea istorică pe care și-a asumat-o, de a asigura făurirea societății socialiste și comuniste pe pămintul României. Numai prin asigurarea caracterului muncitoresc al partidului, prin promovarea întotdeauna in rindul activului de partid, pină Ia Comitetul Central și Comitetul Politie Executiv, a celor mai valoroase cadre din rîndul muncitorilor — sublinia la recenta Plenară a C.C. al P.C.R. secretarul general al partidului — se vor afirma tot mai puternic rolul conducător al partidului, se va menține, dezvolta și amplifica permanent caracterul său revoluționar, spiritul său militant de luptă. Regăsim în această apreciere reafirmată încă o dată, cu toată claritatea, teza de înaltă valoare teoretică și practică a tovarășului Nicolae Ceaușescu. potrivit căreia partidul nu poate renunța și nu poate împărți cu nimeni rolul său de a conduce poporul pentru edificarea socialismului și comunismului dccît cu poporul însuși, făuritorul noii societăți. Teză care se constituie și într-un răspuns principial, constructiv, la unele tendințe existente în unele țări de reîntoarcere, pentru a asigura o așa-zisă conducere mai „democratică", la sistemul pluripartit.Viața arată, ca izvorul unei ape limpezi, că întărirea continuă a partidului, afirmarea tot mal puter-

tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
Plenara C.C. al P.C.R.

20,10 Teatru TV. „Dragostea din a- 
dincuri" de Liviu Timbus. Premie
ră pe țară. în distribuție : Marioa- 
ra Sterlan, Emil Hossu, Valeria 
Gaglalov, ștefan Radof, Corado 
Negreanu, Gelu Nițu, Ana Ciontea. 
Anca Pandrea. Adrian Titlenl, Ște- 

. fan Haglmă, Violeta Berbiuc. Re
gla artistică : Olimpia Arghlr

21,30 Să trăim și să muncim in spiritul 
normelor eticii șl echității socia
liste • Munca, temeiul demnității

21,50 Telejurnal

pertoriul actual — îndeosebi cel reliefat intr-un recent turneu bucu- reștean.„Să ne analizăm pe noi înșine in spirit și adevăr" — această aspirație ibseniană (acest indemn pe care il găsim reprodus și în programul de sală) se potrivește ambelor spectacole vizionate, cu precizarea că miza demersurilor teatrale depășește cu mult „analiza", vizind conștientizări, mutații de conștiință, depășirea unor fenomene de criză individuală, modificări de comportament, de practici morale și sociale. Vechea preferință a scenei românești pentru dramaturgia lui Ibsen se manifestă azi ceva mai rar. Bucureștenii au văzut acum cîțiva ani „Peer Gynt". recent „Constructorul Sol- ness" (jucat și la Timișoara), iar ceva mai de mult, „Strigoii" și „Stîlpii societății".In numele realismului, în „Rața sălbatică" teza morală ibseniană cheamă antiteza. Cel ce a afirmat cu tărie în atitea rîndurl „dragostea de adevăr și ura față de minciună", necesitatea proclamării adevărului este capabil să observe și cum destrămarea iluziei poate, uneori, produce grave traumatisme, cum, totodată, absolutul etic poate apărea ca o atitudine inumană. (O temă familiară cititorilor lui Camil Petrescu). Dan Alecsandrescu s-a oprit asupra „Raței sălbatice", considerînd-o nu o dramă psihologică, ci, mai degrabă, o comedie tragică, dar și grotescă, demnă de interes prin „formele imoralității sub masca moralei" pe care le demască și adîncește.Spectacolul tîrgumureșean este remarcabil prin sincretismul imaginii teatrale, la care contribuie substanțial scenograful Traian Nițescu, ce concepe un bric-ă-brac de obiecte cu urme vagi de lustru, o lume a cărei paupertate e sugerată de pomul de iarnă golaș și care mai imaginează — pentru celebrul „pod" — o scară spiralată care nu se știe unde se termină. Aș zice însă că montarea este memorabilă mai ales prin originala descifrare și incarnare a personajelor, puternice, cu reliefuri interesante, văzute, nu o dată. într-o lumină nouă, mai crudă ; o perspectivă care nu anulează ideea de suferință, dar, respingind orice inflexiune melodramatică, adîncește culpa individuală prin convingătoarea
• Alo, aterizează străbunica — 15; 17, 
Viața ca o poveste (filmul românesc, 
ieri și azi), 19 : ARTA (21 31 86)
• In curlnd se Întorc frații : VIITO
RUL (10 67 40) — 15; 17; 19
• Colonelul RedI : LUMINA (14 74 16) 
— 9; 12; 15; 18
A Broscuța fermecată — 9: 11; 13, 
Caz cu caz nu se potrivește — 15; 17; 
19 : DOINA (16 35 38)
O Un examen neobișnuit : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 17; 19
• Actrița : COTROCENI (81 68 88) — 
15; 17; 19
• Bucuria lui Matveev : POPULAR 
(35 15 17) — 15: 17; 19
A Jandarmul șl jandarmerlțele : MIO
RIȚA (14 27 14) — 9: 11; 13; 15; 17; 19, 
FLOREASCA (33 29 71) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19 

nică a rolului său de forță politică conducătoare a societății, a spiritului său revoluționar, intr-un climat de autentică democrație, se atestă in procesul practic al construcției socialiste, al rezolvării multiplelor probleme cu care se confruntă. Iată de ce. pe bună dreptate, secretarul general al partidului a cerut și cere organelor și organizațiilor de partid, tuturor comuniștilor să-și întemeieze întreaga activitate pe un spirit revoluționar activ, bazat pe fapte, pe implicarea concretă, directă in rezolvarea problemelor.Astăzi, mai mult ca oricind în altă etapă a edificării noii orinduiri. în perspectiva înfăptuirii societății socialiste multilateral dezvoltate și trecerii — pe baza documentelor ce vor fi adoptate de Congresul al XIV-lea al partidului — ia o nouă etapă, superioară, in construcția ei. spiritul revoluționar al partidului in întregul său, al fiecărui comunist este chemat să dea proba maximă a capacității angajate, eficiente prin afirmarea puternică a gindirii creatoare, prin dăruire și abnegație în muncă, prin promovarea unui stil de muncă dinamic și receptiv la nou, pătruns de înalta răspundere față de îndeplinirea sarcinilor încredințate, prin — nu în ultimă instanță — o luptă neîncetată, permanentă, împotriva a tot ce este vechi și perimat.A munci mai bine de la o etapă Ia alta înseamnă a avea capacitatea de a-ți evalua în mod critic, e- xigent rezultatele muncii. Cerința formulată permanent de către secretarul general al partidului ca organele și organizațiile de partid să-și perfecționeze continuu stilul și metodele de muncă reprezintă o asemenea evaluare, o permanentă examinare a neimplinirilor și adoptarea, pe această bază, a soluțiilor de îmbunătățire a muncii, de perfecționare a ei. In spiritul acestei concepții, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat și subliniază necesitatea ca toate cadrele de conducere, activiștii de partid și de stat să acorde o importanță maximă pregătirii lor politico-ideologice și tehnico-pro- fesionale. Nimeni nu trebuie să creadă — atrage atenția secretarul general al partidului — că dacă a ajuns într-o muncă de conducere știe totul, nu trebuie să mai citească, să mai învețe. Dimpotrivă, cu cit deții o muncă mai importantă cu atit e nevoie să studiezi mai mult, să înveți mai mult. Cine nu înțelege acest lucru va fi un om depășit.O evaluare și reevaluare permanentă a muncii sint cerute de secretarul general al partidului tuturor organizațiilor de partid, fiecărui comunist și in ceea ce privește cultivarea spiritului critic și autocritic, ca metodă revoluționară de afirmare a gîndirii înaintate, comuniste, de combatere a manifestărilor. încă prezente în unele locuri, de formalism. rutină și superficialitate. Iar pentru ca atitudinea comunistă, combativă, ce trebuie să caracterizeze activitatea întregului partid, să nu fie confundată cu măruntul spirit criticist, tovarășul Nicolae Ceaușescu 

recreere a comportamentelor si re- gindirea motivațiilor, prin complexitatea și maturitatea mijloacelor de expresie. Astfel, Marinela Popescu conturează în Gina Ekdal un interesant portret al bunului simt, al spiritului practic, dar și al dezabu- zării ce frizează in cele din urmă cinismul. Radu Basarab il concepe pe Gregor Werle ca pe un exaltat fanatic și (interpretare cel puțin discutabilă) ca pe un interesat meschin. Aurel Ștefănescu accentuează inconsistenta umană a lui Hjalmar Ekdal, sugerindu-i subtil duplicitatea. Apariții interesante sint de consemnat in privința lui Ion Săsaran, Constantin Săsăreanu, Doina Preda. Florentina Mocanu (incă studentă. dar promisiune certă) ori Ion Fiscuteanu (care joacă rolul doctorului in maniera lui bătăioasă. emfatică, care supără prin manierism și monotonie).„Este și o scară pe care urci. Un șir de trepte : Pragul. întoarcerea. Privirea in urmă" — scrie Platon Pardău surprinzînd prin „fervoarea avîn- turilor cheltuitoare" și prin „vîrtejul celor trăite și celor care ne-au trăit" etgpe ale destinului uman. In această viziune a vieții și posibilităților ei se înscrie și traiectul protagonistului din „Luna de miere" — piesă în tare pledoaria etică se amplifică pe fundalul perspectivei existențiale. „Privirea in urmă" aruncată cu prilejul unei „călătorii" (o călătorie ce se încarcă cu sensurile simbolice ale unei mai bune cunoașteri de sine și ale afirmării propriei personalități, multă vreme cenzurate) nu il satisface pe protagonist. Manifestării unei atitudini critice, distanțate față de propriile-i atitudini, cedări i se asociază voința de autodepășire, ca și forța și curajul afirmării unei năzuințe creatoare de mare prospețime și acuitate. Regăsim in „Luna de miere" puternicul simț al realității (ca și intuiția condiționării aspectelor morale și psihologice de către cele sociale) și, totodată, talentul lui Platon Pardău de a penetra in real prin selecția datelor acestuia, prin imaginarea unui joc teatral ce abordează pieptiș și dezvăluie emoționant drame individuale, relații de putere și de autoritate ce se cer modificate. Un demers artistic ce include vocația povestirii (tramei) fluente, un umor aparte și. mai ales.
• Sora 13 : VICTORIA (16 28 79) — 9;
11; 13; 15; 17; 19
• De Ia literatură Ia film t PATRIA 
(11 86 25) — 9; 12,30; 16; 19,30
• Monte Carlo : STUDIO (59 33 15) — 
10; 12,15; 14,30; 16,45; 19

teatre
• Teatrul Mic (14 70 81, Ia rotonda 
scriitorilor din Clșmlgiu) : Clntâm 
România de azi (spectacol de sunet și 
lumină) — 21
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Hai copil la joc 1 — 11
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Meridiane folclo
rice — 18,30 

a definit in mod dialectic și conceptul de critică șl autocritică. Avem nevoie'— sublinia secretarul general al partidului — de o autocritică și critică revoluționară comunistă, care să dezvăluie lipsurile, dar să dea și perspectiva Îndreptării lor, să stabilească măsurile în vederea creșterii răspunderii și îmbunătățirii activității. O asemenea critică și autocritică înseamnă atitudine comunistă și spirit revoluționar.Rolul activ al organelor și organizațiilor de partid, al comuniștilor se verifică — cum a apreciat in repetate rînduri tovarășul Nicolae Ceaușescu — in activitatea practică, la examenul muncii, prin rezultatele obținute. Este evident că, in spiritul acestei concepții revoluționare, organele și organizațiile de partid sint chemate să fie — prin întreaga activitate desfășurată — in fruntea luptei pentru îndeplinirea sarcinilor economice, iar comuniștii, promotori activi ai acestei lupte, oameni care, prin faptele lor, să contribuie nemijlocit la înfăptuirea politicii partidului de dezvoltare a economiei noastre pe baze moderne, eficiente. Chemarea adresată de secretarul general al partidului de la tribuna recentei Plenare a Consiliului Național al Oamenilor Muncii tuturor organelor și organizațiilor de partid, organismelor democrației muncitorești de a face totul pentru îndeplinirea sarcinilor de plan, prin- tr-o organizare mai bună a muncii, prin întărirea ordinii și disciplinei, prin manifestarea activă a spiritului revoluționar reprezintă și trebuie să reprezinte examenul de conștiință și responsabilitate pentru munca fiecărui comunist. Astfel incit, in cinstea zilei de 23 August, marea sărbătoare națională a poporului nostru, și a Congresului al XIV-lea al partidului, în toate sectoarele de activitate să se obțină cele mai bune rezultate, care să constituie baza trainică, opțiunea fermă a abordării cu succes a marilor obiective ale devenirii noastre comuniste din anii viitori.In ampla cuvintare rostită la Plenara Comitetului Central al partidului din 27—28 iunie ă.c., plenară care a adoptat proiectele Programului-Di- rectivă și Tezelor pentru Congresul al XIV-lea al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu a conturat principalele teze și orientări, modul concret, principial, constructiv in care urmează a fi dezbătute și însușite de către întregul partid, de către întregul popor documentele de excepțională însemnătate teoretică și practică ce vor face obiectul de analiză, în toamna acestui an. a înaltului forum al comuniștilor români. Orientările și tezele cuprinse în cuvintare, inclusiv cele cu privire la afirmarea mai puternică a partidului în conducerea societății, reprezintă platforma teoretică și practică pe care o vor avea in centrul atenției lor organizațiile de partid, în profunda dezbatere ce urmează să se desfășoare cu participarea tuturor comuniștilor, a întregului nostru popor.
Constantin PRIESCU

tentația generalizării prin simbol. Căci simbolice sint și numele lui Manolescu — constructorul ce nu trebuie să lupte cu misterul zidirii, ci doar cu rutina și cu unele decizii abuzive — simbolice sint și visele eroilor (ce amintesc de idealuri trădate și idealuri conservate), și spiritul lor ludic — teatralizare a imaginarului ce semnifică vitalitatea conștiinței, refuzul manipulării. Și tot o semnificație mai generală are și „călătoria" eroilor din „Luna de miere", în care se cristalizează și se manifestă irepresibil năzuința ființei la organicitate și creativitate autentică.Spectacolul (regia : Kovâcs Levente ; scenografia : Dobfe Kothay Iudit) îi creează piesei, cam artificial, o nouă „ramă" — fixindu-i ca gen proxim tematic pledoaria pentru apărarea naturii (aici : umane), ferirea ei de tot ce i-ar putea greva adevărata esență. Personajele ca ipostaziază cei doi termeni ai conflictului sint tratate mai apăsat în registre diferite : șarjă satirică șl fantezism. chiar suprarealism în culori tari — negativii, ce dau dovadă de o energie și o elasticitate spectaculoase ; un realism al „stărilor" mai mult decît al detaliilor de comportament — ceilalți, care încarnează sentimentul timpului ce trece ireversibil, oboseala virstei, rutinei, tristețea lucrurilor neinfăptuite, apoi rezistența la manipulare și la înco- lonarea sub semnul unor practici rutiniere și mărginite. Ceva din fluența, cursivitatea „povestirii" dramatice se pierde. Ceva — în ordinea semnificațiilor și complexitatea situației personajelor, a mesajului de intransigență revoluționară se ciș- tigă. Ciștig ce ar fi și mai mare dacă alături de aparițiile sugestive ale lui Cornel Popescu (de o precizie și forță remarcabile), ale lui Radu Dobre Basarab, C. Săsăreanu (ce creează compoziții expresive in maleabilitate), de Traian Costea, Ion Rițiu, Cornel Răileanu și nu in ultimul rind de Cristina Pardanski (o Marie sustrasă acțiunii, incarnînd bunul simț, rațiunea și luciditatea) rolurile protagoniștilor ar fi fost mai bine concepute și susținute. Credem, de pildă, că înclinind partitura lui Cleo spre bufonadă șl grotesc (perspectivă de altfel interesantă), Livia Doljan a sacrificat ceva din poezia și dramatismul de esență ale rolului. Convingător, prin nota de autenticitate, sinceritate și susținere interioară — Aurel Ștefănescu nu a găsit pe tot parcursul montării mijloacele necesare de a evita monotonia și de a comunica mai pregnant frumusețea regăsirii demnității și forței de creație autentice.Abordind momente foarte diferite din devenirea dramaturgiei, imbră- țișind aria universală, dar mai ales propuneri incitante ale scrisului dramatic actual — spectacolele secției române a Teatrului Național se in- tilnesc, comunică intre ele prin vocația autorilor pentru dezbaterea unor aspecte etice majore și prin strădania slujitorilor scenei de a potenta acest mesaj în forme deopotrivă complexe ideatic și percutante sensibil, emoțional.
Natalia STANCU
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IN TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘEȘCU

Oameni ai muncii de pe ogoare raportează încheierea

Cronica zileiCu prilejul Zilei naționale a Republicii Irak, ambasadorul acestei țări Ia București. Safa Saleh Mahdi Al Falaki, a oferit, luni, o recepție.Au participat Ion Radu, viceprim- ministru al guvernului, miniștri, reprezentanți ai conducerii unor mi
nistere și instituții centrale, ai unor organizații de masă și obștești, ziariști.Au luat parte șefi de misiuni diplomatice acreditați in țara noastră, alți membri ai corpului diplomatic. (Agerpres)

recoltării griului și realizarea unor producții mari la hectar SATU MARE : Șantiere ale tineretului

în telegrama adresata tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, Comitetul Județean Tulcea al P.C.R. rapor
tează terminarea recoltării mulul de pe toată supra
fața planificată și realizarea unei producții medii de 
8 011 kg la hectar.Animați de puternice sentimente de înaltă stimă și prețuire, de nețărmurită dragoste și profundă recunoștință, OAMENII MUNCII DIN AGRICULTURA JUDEȚULUI TULCEA RAPORTEAZĂ CĂ AU ÎNCHEIAT RECOLTATUL GRIU

hectar, cea mai mare dinDÎND GLAS CELOR MAI ALESE SENTIMENTE DE ÎNALTĂ STIMA, DE PROFUND RESPECT SI NEȚĂRMURITĂ DRAGOSTE PE CARE COMUNIȘTII, TOTI LUCRĂTORII OGOARELOR DIN JUDEȚUL BUZĂU LE NUTRESC FAȚĂ DE DUMNEAVOASTRĂ, MULT IUBITE SI STIMATE TOVARĂȘE NICOLAE CEAUȘESCU, VA RAPORTĂM CĂ AM ÎNCHEIAT RECOLTAREA GRÎULUI DE PE SUPRAFAȚA PLANIFICATA, OBȚINÎND O PRODUCȚIE MEDIE DE 8 008 KG LA HECTAR, CEA MAI MARE DIN ISTORIA JUDEȚULUI.La baza realizării acestei recolte — se arată in telegramă — au stat
UNITĂȚI CU
IN JUDEȚUL TIMIȘ

• Întreprinderea Agricolă de 
Stat Teremia Mare — 9 995 
kg Ia hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Sinnicoiau Mare — 
8 260 kg Ia hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro

în telegrama adresată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, Comitetul Județean Buzău al P.C.R. rapor
tează terminarea recoltării griului de pe suprafața pla
nificată, obtinînd o producție medie de 8 008 kg la

(Urmare din pag. I»al partidului a precizat că auto- conducerea nu are, nu poate avea nimic comun cu liberalismul și voluntarismul in folosirea fondurilor întreprinderii pentru interese limitate, izolate, în defavoarea cerințelor majore, generale ale societății ; nimeni nu are dreptul ca, in numele autoconducerii, să-și aroge libertatea de a cheltui banii poporului fără nici un discernămint, fără a da socoteală pentru rezultatele obținute.Iată cum este formulată această cerință in Tezele pentru Congresul al XIV-lea : „Partidul nostru a criticat confundarea autoconducerii și autofinanțării cu posibilitatea de a cheltui și consuma fără să se dea socoteală statului și poporului. Auto- conducerea democratică și autoges- tiunea trebuie să ducă la întărirea ordinii și disciplinei in producție, în activitatea economico-financiară, la gospodărirea cu maximum de eficiență a mijloacelor încredințate fiecărui colectiv".De aici, concluzia că, în virtutea principiului autoconducerii muncitorești, unitățile economice, organele lor de conducere colectivă au o- bligația să gospodărească cu simț de răspundere proprietatea socialistă, partea din avuția națională ce se află la dispoziția lor spre administrare și dezvoltare, să acorde maximum de atenție problemelor legate de sporirea rentabilității, să obțină cu mijloacele pe care le au o producție cit mai mare, realizîndu-și resursele neepsare reproducției simple și lărgite. Se poate afirma cu deplin temei că îndeosebi pe baza hotăririlor Plenarei C.C. al P.C.R. din martie 1978, și a măsurilor de ordin legislativ, adoptate in perioada care a urmat, autoconducerea a căpătat valențe bine determinate in ansamblul mecanismului economico- financiar. formele și pirghiile sale concrete de acțiune, contribuind substanțial la accelerarea dezvoltării producției. la îmbunătățirea continuă a calității produselor, la sporirea eficienței economice și la ridicarea calitativă a întregii activități economico-financiare. Acum, proiectul Programului-Directivă prevede că în cincinalul viitor și în perspectiva anilor 2000—2010 autoconducerea muncitorească urmează să fie ridicată pe un plan calitativ superior, sporind rolul adunărilor generale și consiliilor oamenilor muncii în asigurarea bunului mers al activității economico-sociale.O cerință esențială. validată de practică, a principiului autoconducerii este ca unitățile economice să-și organizeze și să-și desfășoare întreaga lor activitate economico-so- cială și financiară pe principii economice, deci pe baza auiogestlunii și autofinanțării, in vederea obținerii unor rezultate economico-financiare superioare, a unei eficiente ridicate. în literatura de specialitate autogestiunea este interpretată fie ca o categorie economică a socialis

Județul Iuta - 8 011 kg la hectar

LUI PE ÎNTREAGA SUPRAFAȚĂ, OBTINÎND O PRODUCȚIE MEDIE DE 8 011 KG LA HECTAR.Vă raportăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că oamenii muncii din unitățile agricole de stat și cooperatiste acțio
Județul Buzău - 8 008 kg la hectar

istoria acestui județ.transpunerea neabătută în viață a prețioaselor dumneavoastră indicații, sarcini și orientări privind înfăptuirea obiectivelor noii revoluții agrare, dezvoltarea proprietății socialiste de stat și cooperatiste, afirmarea neabătută a principiilor socialiste de organizare șl conducere a vieții economico-so- ciale, respectarea riguroasă a tehnologiilor de cultură, creșterea gradului de fertilitate a solului, folosirea unor soiuri de înaltă productivitate, efectuarea la timp și în condiții de calitate superioară a tuturor lucrărilor de întreținere,în prezent, puternic mobilizați de prețioasele dumneavoastră o-
PRODUCȚII MARI LA HECTAR

ducție Cenad — 8146 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL BIHOR
® întreprinderea Agricolă de 

Stat Marghita — 9 867 kg Ia 
hectar

mului, fie ca o categorie a științei conducerii unităților socialiste, fie ca un principiu fundamental de organizare și conducere a întreprinderilor. fie ca o metodă de conducere și administrare a proprietății socialiste. fie ca un tip superior de gestiune economică.Si. de fapt, s-ar putea spune că autogestiunii ii pot fi proprii oricare din aceste accepțiuni. Dar. mai frecvent in practică, autogestiunea economico-financiară este considerată a fi o metodă socialistă modernă de organizare, planificare, evidență, și conducere a activității economico- financiare a întreprinderilor socialiste, stabilită ne baza mecanismului economico-financiar perfecționat, la nivel microeconomic ; ea este organic legată de existența proprietății socialiste, a producției de mărfuri, 
Autoconducerea, autogestiunea, autofinanțarea
de acțiunea legii valorii și a celorlalte legi economice ouiective ale dezvoltării sociale, precum și de sarcinile și funcțiile statului socialist, care devin tot mai complexe în etapa actuală a construcției socialiste. Cu deosebire se cuvine insistat asupra faptului că proprietatea socialistă asupra mijloacelor de producție reclamă, în mod obiectiv, organizarea și conducerea planificată, cu eficiență ridicată a activității economico-sociale și financiare, deci exercitarea autoconducerii și autogestiunii.Potrivit principiului autogestiunii, la înființare unitățile economice, proprietate a întregului popor, sînt înzestrate cu mijloace fixe și circulante, deci cu tot ce este necesar pentru infăptuirea in condiții eficiente a obiectivelor întreprinderii. O dată cu aceasta iau naștere obligațiile colectivului, ale consiliului și adunării generale ale oamenilor muncii cu privire la gestionarea și dezvoltarea patrimoniului încredințat. Mai mult decit atit, în ultimul timp, din inițiativa secretarului general al partidului, au fost luate o serie de măsuri ce vizează lărgirea competentelor organelor de conducere colectivă cti privire la luarea deciziilor in elaborarea și îndeplinirea planului economic și a bugetului de venituri și cheltuieli pe baza centralismului democratic, in cadrul conducerii planificate, unitare. potrivit coordonatelor planului național unic, in înfăptuirea hotărî- rilor privind realizarea acestor planuri. Aceste măsuri au avut în vedere asigurarea concordanței necesare între mecanismul economico-financiar și cadrul organizatoric creat, punîndu-se la dispoziția unităților economice și a organelor lor de conducere colectivă o serie de instru

nează cu toate forțele pentru depozitarea in cele mai bune condiții a recoltei de grîu, pentru eliberarea terenului și executarea a- răturilor. Sintem preocupați, de a- semenea, de stringerea legumelor, a fructelor, a furajelor, ca și de aplicarea unor măsuri in zootehnie, avînd garanția obținerii, și în acest sector, a unor rezultate bune.Vă asigurăm, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că sintem hotăriți să muncim fără preget. în- tr-un climat de înaltă ordine și disciplină, pentru a ne îndeplini cit mai bine sarcinile ce ne revin, întîmpinînd astfel cu rezultate cit mai bune apropiata noastră sărbătoare națională de la 23 August și cel de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român.

rientări, sarcini și indicații, acționăm cu răspundere comunistă pentru eliberarea terenurilor de produsele secundare și însămînțarea culturilor duble pe întreaga suprafață planificată, pentru finalizarea lucrărilor de sezon la prăsitoare, in legumicultura și viticultură, pentru recoltarea și valorificarea superioară a producției de legume și fructe, pentru depozitarea unor cantități sporite de furaje, ca o condiție de bază a îmbunătățirii radicale a activității în zootehnie.Vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că toți oamenii muncii din agricultură își vor amplifica la maximum eforturile, vor pune mai bine in valoare potențialul uman, tehnico-productiv de care dispun, astfel incit să obținem și la celelalte culturi producții peste prevederile de plan, să întimpinăm cu succese deosebite cea de-a 45-a aniversare a victoriei revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperlalistă si Congresul al XIV-lea al gloriosului nostru partid.
• întreprinderea Agricolă de 

Stat Biharia — 9 780 kg la 
hectar

€ Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Sinnicoiau Român — 
9 631 kg la hectar

» Cooperativa Agricolă de Pro

mente economice și financiare, cum ar fi fondurile proprii ale întreprinderii, sistemul de stimulare — retribuții, premii, participarea la beneficii —, modul de repartizare a beneficiilor realizate în cadrul planului și peste plan, impozitul pe circulația mărfurilor, indemnizațiile de a- sigurări sociale, sistemul de prețuri și tarife, precum și anumite prevederi legale referitoare Ia răspunderea materială personală și colectivă.Așadar, una din trăsăturile principale ale autogestiunii economico- financiare o constituie larga autonomie funcțională a unităților economice, care se concretizează in dreptul de a se administra și conduce singure. în atribuțiile largi teh- nico-economice și financiare conferite acestor unități în scopul gospodăririi cu maximum de eficientă a 

patrimoniului de care dispun. Firește, autonomia unităților economice, ca trăsătură definitorie a autoconducerii și autogestiunii, se realizează în cadrul conducerii unitare pe baza planului național unic. Autonomia presupune ca unitățile economice să aibă drepturi, dar și obligații, să dispună de capacitatea de folosință, dar și de cea de exercițiu in ceea ce privește constituirea și folosirea mijloacelor fixe și circulante proprii, elaborarea planului de producție și a bugetului de venituri și cheltuieli, dreptul de a avea contabilitate și bilanț contabil propriu, cont propriu de decontare (curent, de disponibilități, de împrumut) la bancă, de a efectua aprovizionarea tehnico-materială și de desfacere a produselor, de a gospodării corespunzător resursele materiale, financiare și umane de care dispun, de a elabora programe speciale privind valorificarea superioară și economisirea resurselor materiale, folosirea completă, intensivă a capacităților de producție, sporirea productivității muncii, reducerea costurilor de producție, creșterea eficienței economice, de a utiliza forme adecvate, potrivit legii, pentru cointeresarea materială, de a exercita controlul asupra activității economico-sociale și financiare.Iar în concepția conducerii partidului. cuorinsă în documentele pentru Congresul al XIV-lea, pe care le dezbatem, întărirea în continuare a autogestiunii economico-financiare este de natură să contribuie la accelerarea modernîzxrii economiei. Ia îmbunătățirea continuă a calității și competitivității produselor, Ia realizarea unei eficiențe economico-sociale înalte.Este momentul „să punem în ecuație" și cel de-al treilea termen, de 

ducție Girișu de Criș — 9 208 
kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Calacea — 8 125 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL MEHEDINȚI
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Oprișor — 9 120 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Pătule II — 9 030 kg 
Ia hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Salcia — 9 018 kg la 
hectar

• întreprinderea Agricolă de 
Stat Corcova — 8 706 kg la 
hectar

• întreprinderea Agricolă de
Stat Tîmna — 8 680 kg la
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Cujmir — 8 601 kg Ia 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Dirvari — 8 509 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Pristol — 8 504 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Corlățel — 8 390 kg Ia 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Girla Mare — 8 204 kg 
Ia hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Obirșia de Cîmp — 8 115 
kg Ia hectar

IN JUDEȚUL DOLJ
• întreprinderea Agricolă de 

Stat Segarcea — 8 780 kg la 
hectar

• întreprinderea Agricolă de 
Stat Giubega — 8 570 kg '.a 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Giurgița — 8 547 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Ciupercenii Vechi — 
8 524 kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Afumați — 8 498 kg Ia 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Bechet — 8 488 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Filiași — 8 472 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Dioști — 8 424 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Basarabi — 8 405 kg la 
hectar

fapt principiul esențial al autofinanțării. In acest sens, se cuvine amintit că la Plenara C.C. al P.C.R. din iunie a.c„ tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia că: „Pornind de la principiile autogestiunii si autofinanțării bazate pe autoconducere, trebuie să asigurăm aplicarea fermă a normelor economico-financiare, a principiilor de formare a prețurilor, de creștere continuă a rentabilității economice in toate domeniile de activitate". Așadar. înfăptuirea autoconducerii si autogestiunii presupune realizarea de către fiecare întreprindere a tuturor indicatorilor economico-finan- ciari planificați, asigurarea unei situații financiare înfloritoare, caracterizată printr-un echilibru permanent între încasări și plăți, prin evitarea oricăror imobilizări de fonduri și prin constituirea ritmică, po

trivit sarcinilor de plan, a surselor financiare necesare, încadrarea în fondurile proprii fără să se mai a- peleze la credite bancare.Autofinanțarea este un proces complex, permanent, care caracterizează nemijlocit preocupările pentru îmbunătățirea raportului dintre rezultatele (efectele utile) ale activității economice și sociale și cheltuielile (eforturile) depuse pentru obținerea lor. Așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu. astăzi nu este de conceput ca o unitate economică să-și mai poată desfășura activitatea fără autofinanțare, să existe autogestiune economico-financiară fără realizarea unor beneficii cit mai mari, fără rentabilitate. Orientare care se continuă ferm și în perioada care urmează. Astfel, în Tezele pentru Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român se precizează că : „Sînt necesare ridicarea la un nivel tot mai înalt a autofinanțării, reducerea la strictul necesar a circulației bănești, precum și lichidarea creditelor suplimentare pentru acoperirea pierderilor unor întreprinderi".Cum trebuie să se acționeze pentru aceasta 7 înfăptuirea autofinanțării unităților socialiste presupune adoptarea de către flecare consiliu sau adunare generală a oamenilor muncii a unui complex de măsuri economico-financiare energice, care să conducă la creșterea productivității muncii, reducerea cheltuielilor de producție, a costului pe unitatea de produs, calificarea și folosirea rațională a forței de muncă, realizarea plănului de producție la toate sortimentele, îmbunătățirea calității produselor, diversificarea și sporirea competitivității produselor. Si aceasta, accentuăm, în condițiile respectării neabătute a normelor și a

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Măceșu de Sus — 8 397 
kg la hectar

IN JUDEȚUL ARAD
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Aradul Nou — 8 635 
kg la hectar

IN JUDEȚUL ARGEȘ
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Topoloveni — 8 450 kg 
la hectar

© Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Strîmbeni — 8 150 kg 
la hectar

IN JUDEȚUL ALBA
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Galda de Jos — 8 105 
kg la hectar

• întreprinderea Agricolă de 
Stat Blaj — 8 080 kg la hectar

O Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Sard — 8 055 kg la 
hectar

© Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Sebeș — 8 020 kg Ia 
hectar

IN JUDEȚUL V1LCEA
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Bujoreni — 8 210 kg 
la hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Mădulari — 8 036 kg la 
hectarîn telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, oamenii muncii din unitățile agricole de stat și cooperatiste respective raportează terminarea recoltării griului de pe toate suprafețele cultivate si obținerea unor producții mari, superioare celor planificate. Se relevă, de asemenea, că în aceste zile se acționează cu for*e sporite la eliberatul terenului, la semănatul culturilor duble și succesive.Lucrătorii ogoarelor — se arată în telegrame — acordă o importanță deosebită recoltării și valorificării legumelor și fructelor, stringerii și depozitării furajelor, executării altor lucrări de sezon, astfel incit să existe toate garanțiile realizării unor producții bune, atît în sectorul vegetal, cit și în zootehnie.însuflețiți de sarcinile și indicațiile secretarului general al partidului — se reliefează in încheierea telegramelor — oamenii muncii din agricultură muncesc cu dăruire și abnegație pentru a obține rezultate cit mai bune, spo- rindu-și astfel contribuția la dezvoltarea multilaterală a României socialiste, la ridicarea nivelului de trai material și spiritual al întregului popor.

normativelor financiare, a limitelor normate de cheltuieli, ale folosirii judicioase a fondurilor proprii, a resurselor materiale și umane, ale a- plicării unui regim strict de economii fără nici o abatere de la lege, de la imperativele majore ale economiei.Realizarea autofinanțării trebuie avută în vedere încă din faza planificării activității economico-sociale și financiare. In lumina documentelor pe care le dezbatem, este necesară perfecționarea acestei activități, in sensul mobilizării intense a rezervelor interne la fundamentarea planului pentru prevederea unor rezultate financiare superioare și pentru o judicioasă repartizare a acestora la alimentarea tuturor fondurilor proprii cu care urmează să se realizeze reproducția socialistă lărgită.Fără îndoială, înfăptuirea autogestiunii și autofinanțării trebuie să se bucure de sprijinul și îndrumarea compartimentelor financiar-conta- bile din intreprinderi, ale organelor Ministerului Finanțelor și ale unităților bancare. Aceste organe au datoria să-și întărească răspunderea și competența în exercitarea controlului financiar-bancar preventiv a- supra tuturor laturilor activității unităților, cum sint : finanțarea și executarea lucrărilor de investiții ; folosirea completă și intensivă a mașinilor, utilajelor și instalațiilor ; respectarea tehnologiilor de producție ; respectarea normelor de consum ; respectarea normelor și a normativelor economico-financiare ; e- liberarea fondului de retribuire proporțional cu gradul de realizare a planului de producție, a acordului global, a producției fizice și a pro- ducției-marfă ; încheierea și respectarea contractelor economice ; nivelul colturilor de producție, rezultatele financiare și repartizarea lor legală și judicioasă ; întărirea ordinii, disciplinei și a legalității socialiste în toate domeniile de activitate.Desigur, în condițiile cerințelor mari care se pun potrivit prevederilor proiectului Programului-Directivă și ale Tezelor pentru Congresul al XIV-lea al partidului, aplicarea neabătută a principiilor autoconducerii, autogestiunii și autofinanțării în scopul ridicării nivelului calitativ și de eficiență al activității economico-sociale reprezintă o problemă de cea mai mare actualitate. In spiritul sarcinilor subliniate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, este de datoria organelor și organizațiilor de partid sa vegheze la funcționarea nestinje- nită a cadrului democrației muncitorești creat in fiecare unitate economică, la exercitarea cu răspundere și competentă a actului de decizie de către organele de conducere colectivă, în vederea asigurării bunului mers al producției, a îndeplinirii integrale a sarcinilor de plan.
Prof. univ. dr. 
Gh. BISTRICEANU

In raza cooperativelor agricole de producție Vama și Negrești-Oaș s-au deschis, zilele acestea, sub coordonarea Comitetului Județean U.T.C., două șantiere ale tineretului, avînd ca obiectiv executarea unor importante lucrări de îmbunătățiri funciare. La executarea acestor lucrări iau parte elevi ai liceelor industriale din Satu Mare.
Constructorii—/a înălțime !Despre poduri și podari s-au scris multe reportaje și cărți, s-au tras mulți kilometri de peliculă de film. De la prima linie de pe planșetă pînă la riguroasele calcule de rezistență, de la turnarea pilonilor și fixarea plăcilor de rulare pînă la darea in folosință a unui pod apar multe necunoscute. pe care proiectanții și constructorii, cu priceperea și experiența lor. Ie consideră „fapte obișnuite pe șantier", Un pod reprezintă un arc peste timp. Orice pod trebuie să fie. în primul rind, durabil. Apoi, el trebuie Să se încadreze printr-o arhitectură adecvată în peisajul zonei în care este înălțat. Constructorii români sînt cunoscuți în întreaga lume ca vestiți podari. Dovezi : podul de peste Dunăre, înălțat de Saligny la Cerna- vadă, noul pod de la Fetești, noile poduri de la Canalul Dunăre — Marea Neagră, bijuteriile din oțel și beton de peste înnoita Dîmbovița bucureș- teană. Dacă un pod este greu de construit — și chiar este — mai greu este să-l translezi, adică să-1 muți de pe un amplasament pe altul.Dar nici acest lucru nu mai reprezintă o dificultate pentru constructorii din țara noastră. în ultimii ani, această operație tehnică, deosebit de complexă, adevărată chirurgie în beton, s-a efectuat tot mai des. Mai întîi au fost mutate o serie de clădiri de pe diverse artere bucureștene. Mai nou. sint mutate și podurile.In rindurile ce urmează vom vorbi mai puțin despre oameni și mai mult despre faptele lor. Pentru că toți, absolut toți, proiectanți și constructori, care au participat la această premieră — translarea podului de la Adunații Copăceni de pe rîul Argeș — merită să fie eroi de reportaj. Faptele lor rămîn încrustate în timp și aceasta constituie cea mai mare bucurie a lor.Podul de la Adunații Copăceni, de peste Argeș, care cintărește peste 4 000 de tone, a fost mutat cu circa 20 metri in amonte, ca urmare a lărgirii și adîncirii albiei la capătul lacului de pe cursul navigabil, precum și în portul „30 Decembrie". Este o realizare de prestigiu a constructorilor de pe acest mare șantier al Capitalei. Inițial, s-a. vehiculat soluția ca podul să fie dărimat. Pilonii Săi împiedicau scurgerea apelor, iar înălțimea nu permitea trecerea vaselor. Și,, totuși, podul nu a fost dărimat.Au început să apară propuneri, soluții noi. „Nu, podul nu va fi dărî-
ACTUALITATEA SPORTIVAPOLO. Competiția internațională de polo pe apă „Cupa Dunării" s-a încheiat la Bratislava cu victoria selecționatei României. învingătoare în finală, cu scorul de 13—8 (4—1, 2—3, 3—2, 4—2), in fața primei Reprezentative a Cehoslovaciei.In meciul pentru locul 3, echipa secundă a Cehoslovaciei a întrecut cu 16—9 (3—2, 4-i2, 4—2, 5—3) formația Bulgariei.HEPTATLON. întrecerile „Cupei Europei" (Grupa C) la heptatlon, desfășurate la Viena, au fost dominate de atletele românce, învingătoare atît pe echipe, cit și la individual.în concursul pe echipe, formația României s-a situat detașat pe primul loc, cu un total de 18 447 puncte, fiind urmată de Belgia — 15 925 puncte. Austria — 15 492 puncte, Danemarca — 14 944 puncte și Irlanda — 14 100 puncte. Primele două clasate s-au calificat pentru grupa B a competiției.La individual, primul loc a fost ocupat de Liliana Năstase — 6 497 puncte, urmată de Elisabeta Anghel— 6 012 puncte, Petra Văidanu — 5 938 puncte, Corina Barbu — 5 702 puncte etc.ATLETISM. La Campionatele balcanice de atletism pentru juniori, de la Stara Zagora, în prima zi a concursului feminin, sportivele românce au obținut patru victorii : Lauren- ția Hurmuz la 100 m plat — 11”43/ 100, nou record balcanic. Daniela Antipov la 1 500 m, în 4’28”88/100, Elena Birsan la aruncarea discului— 52 m. Elena Șolcan la 400 m plat, cu timpul de 52’78/100. în ziua a doua, sportivii români au obținut noi victorii. Elena Șolcan a cîștigat cursa de 200 m plat în 24”19/100, Denisa Zăvelcă s-a clasat pe locul I la 800 m in 2’ 05”04/100. iar Carmen Nistor a terminat învingătoare la 400 m garduri cu timpul de 57” 81/100. In concursul masculin, Iulian PăcioianU și-a adjudecat cursa de 110 m garduri în 14”59/100, în timp ce coechipierul său Iankiș Milian a trecut primul linia de sosire la 800 m plat, înregistrat cu timpul de l’50”69/100. O în cadrul unui concurs internațional de atletism desfășurat la Briansk (U.R.S.S.). sportivul sovietic Maksim Tarasov a stabilit un nou record mondial de juniori la săritura cu prăjina, cu rezultatul de 5,80 m. Precedentul record aparținea, de o săptămînă, aceluiași atlet și era de 5,75 m.• La turneul internațional de lupte greco-romane de la Varșovia, competiție la care au fost prezenți

vremea
Prognoza meteorologică pentru inter

valul 18 iulie, ora 20 — 21 iulie, ora 20 : 
Vremea va fi răcoroasă și, in general, 
instabilă, iar cerul va prezenta lnno- 
rărl accentuate in nordul, centrul și 
estul țării, in timp ce in rest va pre
domina aspectul frumos, cu cer varia
bil. Vor cădea ploi care vor fi și cu 
caracter de aversă în regiunile nordice, 

Este demn de remarcat că pe unul din aceste șantiere lucrează în prezent, la dorința lor, aceeași elevi de Ia Liceul întreprinderii de Utilaj Minier, acum in clasa a XlI-a, care și în anul trecut, tot în cursul vacanței de vară, au inaugurat și lucrat pe cel dinții șantier al tineretului pentru îmbunătățiri funciare din județ. (Octav Grumeza).

mat. ci va fi translat". Asta înseamnă cheltuieli mult mai reduse și economii mari de timp. Pentru că una este să inalți un pod nou și alta este doar să-l „miști" din locfcl sau.Lucrarea a început. Pe șantierul noului pod constructorii din cadrul Antreprizei de Poduri București s-au apucat temeinic și hotărit de treabă. Mai intii, au construit un pod „de serviciu", astfel incit traficul în a- ceastă zonă intens circulată să nu fie întrerupt. Apoi, a fost ridicată placa de pe picioarele podului și mutată, cu ajutorul unor cărucioare, pe locul nou.ui pod. în trei zile și trei nopți s-a parcurs centimetru cu centimetru distanța stabilită — cei 20 de metri, în același timp, se turnau betoanele pentru noii piloni ai podului. Concomitent. s-a executat prelungirea plăcii, pentru că noul pod este mai înalt de 9 metri și mai lung cu peste 50 metri.Martor la acest eveniment, am consemnat : fiecare comandă dată prin stație este scurtă șl precisă. Fiecare mișcare este urmărită îndeaproape, cu atenție sporită. încordarea de pe fețele constructorilor demonstrează că acest examen nu este deloc ușor. Calculele au fost revăzute de cite două-trei ori. Fiecare constructor știe ce are de făcut. Toți, absolut toți, muncitori și ingineri, sînt concentrați în această impresionantă activitate de pionierat — translarea unui pod de mari dimensiuni.Sînt doar cîteva secvențe de pț unul din marile șantiere ale Capitalei, din viața constructorilor bucureșteni, a celor care, prin eforturile lor, pe arșiță și pe vînt, ploaie și ninsoare, clădesc noul chip al Capitalei noastre socialiste.Noul pod — de fapt, vechiul pod de la Adunații Copăceni, reîntinerit — va fi curind integrat în traficul rutier. Pe sus vor trece mașinile, camioanele și constructorii din această zonă, iar pe sub arcul de beton vasele vor luneca lin pe noua magistrală albastră — Canalul Dunăre — București. Este acesta incă un argument despre vocația constructivă a unui popor care, in anul celei de-a ,, 45-g, apiversări, a sărbătorii sale ng- țlortâle-de la 23 Augus’t și al celui ne-a’l XTV-leâ Congres al partidului, este ferm hotărît să obțină rezultate remarcabile în toate domeniile.
Gheorqhe IONITĂ

108 sportivi din 12 țări, reprezentanții României s-au numărat printre protagoniști. Astfel, la categoria 62 kg. Constantin Uță a ocupat primul loc. invingîndu-1 in finală, înainte de limită, pe polonezul Wlodzymez Zawadski, pe prima treaptă a podiumului de premiere urcind și Anton Arghira. la categoria 74 kg. învingător prin descalificare in finala disputată in compania suedezului Torbbern Kornbek.La categoria 68 kg, Petre Cărare s-a situat pe locul 3, ca și Ion Gri- goraș, la categoria 130 kg.ȘAH. Campionatul mondial de șah pentru juniori se va desfășura in perioada 15—31 august in localitatea columbiană Tunja. Vor participa concurenți din 33 de țări, ss anunță de la Comitetul' de organizare al competiției.FOTBAL. Meciul decisiv al competiției internaționale de fotbal „Cupa America", disputat pe stadionul „Maracana" din Rio de Janeiro, în prezenta a 150 000 de spectatori. a fost cîștigat de formația Braziliei, care a întrecut cu scorul de 1—0 (0—0) reprezentativa Uru- guayului, deținătoarea trofeului. U- nicul gol al partidei a fost marcat in minutul 50 de Romario. Intr-o altă intîlnire. Argentina, lipsită de aportul lui Diego Maradona și al centrului atacant Claudio Caniggia. a terminat la egalitate : 0—0, cu Paraguay și s-a clasat pe locul trei, datorită unui golaveraj superior. e La Shenyang, în meci pentru preliminariile Campionatului mondial de fotbal (Grupa a V-a — zona asiatică) echipa R. P. Chineze a întrecut cu scorul de 2—0 (1—0) formația Iranului. în clasamentul grupei, pe primele locuri se află R. P. Chineză și Iran — cu cite 8 puncte, urmate de Bangladesh și Thailanda — cu cite 2 puncte.AUTOMOBILISM. „Marele Premiu al Angliei" la automobilism — Formula 1 disputat pe circuitul de la Silverstone a fost cîștigat de pilotul francez Alain Prost („McLaren-Hon- da“), cronometrat pe cei 310,57 km ai cursei cu timpul de lh 19’22” 131/1 000 (medie orară — 234,72 km). Pe locurile următoare s-au situat britanicul Nigel Mansell („Ferrari"), la 19”369/1 000, italianul Alessandro Mannini („Benetton Ford"), la 48” 019/1 000 etc. După acest succes, Alain Prost și-a consolidat poziția de lider al clasamentului campionatului mondial al piloțiior, totalizînd acum 47 puncte, și este urmat de Ayrton Senna — 27 puncte, italianul Ricarcjo Patrese — 22 puncte, Nigel Mansell — 21 puncte etc.
centrale șl estice și. Izolat. . in rest. 
Vintul va sufla slab plnă la moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse, 
în general, între 8 și 18 grade, iar cele 
maxime între 20 șl 30 de grade, mai 
ridicate în sud. Dimineața se va pro
duce ceață, pe alocuri, în zona de mun
te, în vestul șl centrul țării. In Bucu
rești : Vreme predominant frumoasă șl 
în ușoară încălzire. Cerul va fi varia
bil. Condiții reduse de aversă de Dloa1'' 
în primele două zile. Vînt slab pină la 
moderat. Temperaturile minime vor li 
cuprinse între 16 și 19 grade, cele ma
xime între 26 șl 30 de grade.



Schimb de mesaje la nivel inalt

BELGRAD 17 (Agerpres). — Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secrătar general al Partidului Comunist Român, au fost transmise tovarășului Milan Pancevski, președintele Prezidiului C.C. al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, și Prezidiului C.C. al U.C.I. un salut călduros și cele mai bune urări în întreaga activitate.Tovarășul Milan Pancevski a exprimat sincere mulțumiri și a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu un salut cordial împreună cu urările sale, ale Prezidiului C.C. al U.C.I., de sănătate și fericire, de noi și însemnate succese în activitatea de înaltă răspundere pe care o desfășoară în fruntea partidului și statului român în opera de edificare socialistă.Schimbul de mesaje a fost prilejuit de primirea de către tovarășul Milan Pancevski a tovarășului Ion Stoian, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al

româno-iugoslavC.C. al P.C.R., care, la invitația C.C. al U.C.I., întreprinde o vizită in R.S.F. Iugoslavia.In cadrul convorbirilor care au avut loc cu acest prilej au fost evocate relațiile tradiționale de prietenie și colaborare dintre Partidul Comunist Român și Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia, care cunosc o dezvoltare continuă, în spiritul și pe baza înțelegerilor convenite la cel mai inalt nivel. A fost exprimată dorința de a se acționa in continuare pentru extinderea și în viitor a relațiilor multilaterale româ- no-iugoslave, in interesul popoarelor celor două țări, al cauzei socialismului, al colaborării și păcii în Balcani, în Europa și în întreaga lume.
★In timpul vizitei, tovarășul Ion Stoian s-a intilnit și a avut convorbiri cu tovarășul Stanislav Stoiano- vici, secretar executiv al Prezidiului C.C. al U.C.I.

Reluarea convorbirilor în problema restaurării 
păcii pe teritoriul angolezKINSHASA 17 (Agerpres). — în capitala Zairului au fost reluate convorbirile în problema restaurării păcii pe teritoriul angolez, intre reprezentanții guvernului Angolei și cei ai grupării Unita — relatează agenția T.A.S.S. Ele au fost întrerupte cu două săptămîni in urmă, ca urmare a încălcării de către Unita a prevederilor acordului de la Gbadolite. semnat la 22 iunie, cu prilejul reuniunii unor șefi de stat și de guvern africani. După cum a declarat conducătorul delegației guvernamentale a Angolei, ministrul de externe Pedro Van-Dunen Loy, guvernul de la Luanda este decis să

acționeze astfel încît să se realizeze pacea în țară.LUANDA 17 (Agerpres). — „Există speranțe întemeiate pentru o încheiere fructuoasă a primei faze a negocierilor pentru restabilirea păcii pe teritoriul angolez" — a declarat Pedro Van-Dunen Loy, ministrul de externe al Angolei. după convorbirile desfășurate la Kinshasa între reprezentanții guvernului său și cei ai grupării Unita. Este de așteptat ca, după noi consultări, negocierile dintre cele două părți să fie reluate la mijlocul săptămînii viitoare, tot în Zair, relatează agenția Taniug.
Poziția Congresului sindicatelor sud-africane 

privind lansarea unui dialog de pace în R.S.A.HARARE 17 (Agerpres). — în cursul recentei sesiuni de la Johannesburg a Congresului sindicatelor sud-africane (COSATU), participan- ții au subliniat că eliberarea liderului A.N.C.. Nelson Mandela, constituie una dintre condițiile prealabile pentru lansarea unui dialog de pace în Africa de Sud. Cei 1900 de delegați s-au pronunțat de asemenea pentru eliberarea tuturor deținuților politici, suspendarea stării de urgentă și retragerea trupelor militare și de politie in garnizoanele lor. libertate de acțiune pentru toate organizațiile politice și revenirea necondiționată in țară a tuturor refugiaților sud-africani. „Principiile constituționale ale Congresului Național African (A.N.C.) trebuie să constituie baza reconcilierii naționale și cooperării" — Subliniază o rezoluție adoptată de COSATU.Pe de altă parte, secretarul general al COSATU. Jay Naidoo. a subliniat că alegerile parlamentare de la 6 septembrie, organizate de regimul rasist de la Pretoria și in care cei 26 milioane de negri nu vor putea să-șl aleagă reprezentanții proprii in parlament, nu vor contribui la crearea unui climat de pace în țară.LUSAKA (Agerpres). — In capitala Zambiei — Lusaka — s-au deschis lucrările întîlnirii reprezentanților conducerii Congresului Național African (C.N.A.) și a 27 de re

prezentanți ai minorității albe din R.S.A., consacrată examinării problemelor legate de eradicarea apartheidului, de edificarea în R.S.A. a unei societăți democratice, nerasiale și prospere pentru toți cetățenii, indiferent de rasă și origine etnică. Grupul minorității albe este condus de Wain Mitchel, coordonatorul național al Institutului Inițiativei Democratice din R.S.A.Intr-o declarație făcută la sosirea la Lusaka, Wain Mitchel a subliniat că reuniunea din capitala Zambiei se înscrie în acțiunile de amplificare a dialogului dintre minoritatea albă progresistă. Congresul Național African și alte forțe progresiste din tară, dialog ce va contribui la a- propierea punctelor de vedere asupra viitorului țării, la elaborarea unei strategii comune împotriva a- hacronicei politici de apartheid promovată de regimul de la Pretoria.PRETORIA 17 (Agerpres). — Alte două persoane și-au pierdut viața duminică în provincia Natal din R.S.A. în urma ciocnirilor intre reprezentanții Frontului Democratic Unic, cea mai amplă organizație antirasistă din R.S.A., și elemente a e organizației tribale „Inkhata", aflată în solda autorităților de la Pretoria. După cum se apreciază, în cursul acestor ciocniri în ultimii doi ani în provincia Natal și-au pierdut viața peste 2 000 de persoane.
z

R. F. G. .•

esteDeși a început vacanța parlamentară, pe scena politică de la Bonn încă nu s-a tras cortina. Ca și in alți ani, teme dintre cele mai „fierbinți", care preocupă sectoare largi ale opiniei publice vest-germane, incită la continuarea dezbaterilor. O aprinsă dispută se poartă în rindul partidelor reprezentate în Bundestag — și, concomitent, între acestea — asupra avansului înregistrat de gruparea de extremă dreaptă „Republicanii" în recentele alegeri pentru Parlamentul vest-european, aceștia reușind să racoleze mai ales o parte din clientela electorală a Uniunii Creștin-Democrate și Uniunii Creștin- Sociale, componente ale coaliției guvernamentale de la Bonn. Observatorii politici apreciază că „Republicanii", in actualele condiții, au toate șansele ca. după alegerile generale din decembrie 1990, să pătrundă in Bundestag și să blocheze alianțele practicate pină acum pentru alcătuirea guvernului, cu excepția formulei „marii coaliții" (între U.C.D./ U.C.S. și P.S.D.) exclusă, deocamdată, ca variantă posibilă, atit de creștin-democrați, cit și de social- democrați, ultimii aflați în prezent in opoziție.Cum se .explică ascensiunea „Republicanilor" ? însăși denumirea a- cestei grupări a fost, evident, aleasă spre a induce in eroare, așa cum — bizară coincidență — partidul nazist s-a autointitulat, la vremea respectivă, „Partidul muncitoresc național- socialist german". Ca și mentorii lor spirituali, „Republicanii" se prezintă drept patrioți, salvatori ai „substanței etnice germane", propagind ura față de străini, în încercarea de a acredțta ideea că aceștia ar purta vina pentru șomajul de masă din R.F.G. In același timp, ei cultivă antisemitismul și întrețin iluzia refacerii „Reichului german" in granițele din 1937. Cu alte cuvinte, o altă variantă a ceea ce naziștii înțelegeau prin „Drang nach Osten". Căpetenia „Republicanilor", Franz Schonhuber, intrat voluntar, in timpul războiului, în unitățile de represiune S.S.. declară public că se discută prea mult despre lagărele de exterminare naziste. „Germanii, a- firmă el. au dat omenirii mai mult 
decit daunele provocate de Ausch
witz". Aserțiunile sale insolente, provocatoare au stirnit pe bună dreptate indignare in cele mai diferite cercuri politice. „ Declarațiile 
lui Schonhuber încearcă să justifice

Schimb de mesaje la nivel înalt 
româno-irakianBAGDAD 17 (Agerpres). — Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, au fost transmise un cald salut prietenesc și cele mai bune urări de sănătate președintelui Republicii Irak, Saddam Hussein, de succese poporului irakian, împreună cu dorința de a dezvolta bunele relații dintre cele două țări, de a desfășura o colaborare fructuoasă.Mulțumind pentru urările primite, președintele Saddam Hussein a rugat să se transmită tovarășului

Nicolae Ceaușescu cele mai bune urări de sănătate și fericire, împreună cu dorința de extindere a relațiilor bilaterale, în spiritul înțelegerilor convenite la nivel înalt.Schimbul de mesaje a fost prilejuit de primirea de către președintele Saddăm Hussein a tovarășului Ștefan Andrei, viceprim-ministru al guvernului, în cadrul întîlnirii pe care președintele Irakului a avut-o cu conducerile delegațiilor participante la cea de-a 21-a aniversare a Zilei naționale a Irakului.
Discursul președintelui Republicii Irak

cu prilejul sărbătoririi Zilei naționaleBAGDAD 17 (Agerpres). — Cu prilejul sărbătoririi Zilei naționale a Republicii Irak, președintele țării, Saddam Hussein, a adresat națiunii un discurs televizat, în care a evidențiat rolul important pe care l-a avut in dezvoltarea vieții social-po- litice și economice irakiene Partidul

Baas Arab Socialist. Președintele Saddam Hussein a reafirmat dorința sinceră a Irakului de a stabili o pace globală și durabilă cu Iranul, precum și de a se ajunge cît mai grabnic la soluționarea situațiilor încordate din Liban și din teritoriile arabe ocupate, transmite agenția I.N.A.
ț Pentru imprimarea unui ritm j 
J mai susținut procesului dezarmării \ 
l| Declarație adoptată de participanții Ia mitingul în favoarea I 

păcii desfășurat la Frankfurt pe Mainși chimice, necesitatea iu^p, „ ■ 
unui ritm mai susținut procesului ț 
de dezarmare.

imprimării
\

SESIUNEA CONSILIULUI 
MINISTERIAL AL O.U.A.ADDIS ABEBA 17 (Agerpres). — La Addis Abeba s-au deschis luni lucrările celei de-a 50-a sesiuni a Consiliului Ministerial al Organizației Unității Africane. Șefii diplomațiilor țărilor membre care participă la lucrări urmează să analizeze principalele probleme politice si e- conomice cu care se confruntă in perioada actuală țările „continentului negru". Sesiunea urmează să pregătească, totodată, o serie de recomandări pentru întrunirea șefilor de stat și de guvern din țările membre ale O.U.A., care se va deschide pe 24 iulie.

Intilnirea prlmilor-miniștri 
ai Indiei și PakistanuluiNEW DELHI 17 (Agerpres). — Primul-ministru al Indiei. Rajiv Gandhi, și-a încheiat luni vizita efectuată în Pakistan, unde a avut convorbiri cu premierul Benazir Bhutto in probleme ale relațiilor bilaterale, ale situației pe plan regional și- internațional. In cadrul unei conferințe de presă care a avut loc la New Delhi, șefuj guvernului indian a evidențiat că. în cursul convorbirilor de la Islamabad, a fost relevată dorința Indiei și Pakistanului de a soluționa problema ghețarului Siachen, care a încordat raporturile dintre cele două țări, și de a îmbunătăți colaborarea pe diverse planuri.

VECHI CONSTATARI, NICI 0 SOLUȚIE...
* •

Declarații și comentarii pe marginea reuniunii de la Paris 
a principalelor șapte țări capitaliste

i BONN (Agerpres). — Sosirea
1 participanților la „Ștafeta Păcii" în ț orașul vest-german Frankfurt pe 1 Main s-a transformat intr-o am- 
* plă manifestație în favoarea păcii, 
» prieteniei, destinderii și dezarmării 
! pe continentul nostru. In declara- 
) ția adoptată de participanta la mi

ting se evidențiază importanța eli
berării Europei de arme nucleare

Prin reducerea cheltuielilor militare j 
spre progresul tuturor țârilor lumii j 
LAGOS

alocuțiune . _ ..
trul nigerian de externe, Ike Nwa- 
chukwu, s-a pronunțat pentru în
făptuirea dezarmării, in principal 
a dezarmării nucleare, pentru re
ducerea tensiunii din Europa, fapt 
care s-ar repercuta pozitiv și asu
pra situației din Africa. El a sub
liniat relația inseparabilă „dezar- 
mare-dezvoltare“, remarcînd im-
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\l portanța reconversiunii producției 
’ din scopuri militare in producție cu

\
BONN 17 (Agerpres). — Adunarea l 

municipală — parlamentul local — ) 
din Frankfurt pe Main a adoptat o \ 
hotărire prin care declară întregul i 
perimetru al orașului „zonă denu- 1 clearizată".

17 (Agerpres). — intr-o 
rostită la Lagos, minis-
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ț caracter civil.

MONTEVIDEO 17 (Agerpres). — / 
La Montevideo s-a dat publicită- ț 
ții o rezoluție adoptată cu prilejul i 
reuniunii reprezentanților grupări- ț 
lor socialiste parlamentare din nouă l 
state latino-americane. Documen- J 
tul menționează necesitatea redu- ’ 
cerii cheltuielilor militare, pentru 
a. se putea face față poverii dato- i 
riei externe a America Latine, a ' 
celorlalte țări în curs de dezvol- ț 
tare, pentru progresul economic și 1 
social al tuturor țărilor lumii.

Conferința ideologică 
a P.C. din S.U.A.WASHINGTON 17 (Agerpres). — La Chicago s-au deschis lucrările Conferinței ideologice a Partidului Comunist din S.U.A., la care participă delegați de pe întreg cuprinsul țării. Luînd cuvîntul în cadrul dezbaterilor, președintele național al P.C. din S.U.A., Gus Hali, a subliniat că evoluția situației din Statele Unite demonstrează că lupta de clasă în lumea capitalului nu este o noțiune perimată. Amploarea mișcărilor greviste, manifestările de rasism, șomajul sînt argumente concrete. El a reliefat necesitatea unor reorientări profunde în politica S;U.A., care să ducă la încetarea cursei înarmărilor, la oprirea procesului de degradare a mediului înconjurător. la intensificarea luptei împotriva narcomaniei pe plan național.

PARIS 17 (Agerpres). — Declarația finală a reuniunii la nivel înalt a principalelor șapte țări industrializate occidentale, care s-a încheiat, duminică, la Paris, nu face decit să constate o serie de stări de lucruri din economia mondială privind creșterea economică și inflația ; datoria externă a țărilor in curs de dezvoltare ; mediul ambiant la nivel planetar.Participanții la întîlnire — șefi de stat sau de guvern din S.U.A., Canada, Japonia, Franța. R.F. Germania, Marea Britanie, Italia, precum și președintele Comisiei C.E.E. — nu au propus nici o soluție radicală vizind lichidarea uriașei datorii externe a țărilor în curs de dezvoltare. Dar, apărîndu-și clar interesele, ei au1 „sugerat" țărilor sărace și le-au „chemat" să promoveze o politică economică sănătoasă, care să creeze condiții favorabile investițiilor de capital străin. Declarația finală — remarcă agențiile de presă — nu a- mintește de necesitatea organizării, într-un viitor apropiat, a unei conferințe internaționale „Nord-Sud", despre care în ajunul întîlnirii de la Paris presa occidentală a scris foarte mult, prezentînd reuniunea „celor șapte" ca un forum cu autoritate pentru soluționarea gravei probleme a datoriei externe. Autorii „Declarației de la Paris" constată că rezolvarea problemei datoriei externe a țărilor în curs de dezvoltare întîmpină serioase dificultăți ce trebuie depășite.BONN 17 (Agerpres). — Reuniunea la nivel înalt de la Paris a principalelor șapte țări industrializate occidentale „nu a apropiat soluționarea nici uneia dintre problemele economice mondiale. Participanții nu au oferit nici o soluție problemei .„datoriei externe a țărilor în curs de dezvoltare șl nici protejării*

mediului ambiant la nivel global" — se spune în declarația dată publicității la Bonn de către Wolfgang Roth, vicepreședinte al fracțiunii social-democrate in Bundestagul vest-german. A rămas fără răspuns și întrebarea referitoare la felul în care ar putea fi stabilizată economia mondială — menționează declarația. Nici unul dintre șefii de stat sau de guvern din țările industrializate occidentale nu au venit cu o propunere nouă de echilibrare a comerțului internațional — a declarat Wolfgang Roth. El a criticat poziția guvernului vest-german la reuniunea la nivel Înalt a „celor șapte", precizind doar că „întregul spectacol de la Paris ne-a spulberat doar o iluzie".BEIJING 17 (Agerpres). — Reuniunea de la Paris nu a adus nimic nou, liderii celor șapte state capitaliste puternic industrializate nefă- cînd altceva decît să reafirme ceea ce spuseseră înainte, evitînd aspectele controversate în încercarea de a crea o aparență de armonie și înțelegere — relevă într-un comentariu agenția China Nouă. Din declarația adoptată de aceștia lipsesc referirile Ia problemele care confruntă economia mondială, inerente în condițiile actualei ordini internaționale. Mai concret; nu au fost abordate probleme acute precum discrepantele tot mai evidente între prețurile produselor industriale și cele ale materiilor prime, creșterea pro- tecționismului din partea statelor industrializate sau problemele legate de actualul sistem monetar internațional. Nu a fost luată nici o inițiativă în legătură cu datoriile externe ale țărilor în curs de dezvoltare, „cei șapte nefiind dispuși să aloce fonduri suplimentare pentru aplicarea unor planuri de reducere a acestora — subliniază China Nouă.
Imperativul definirii unor noi reguli economice 

și financiare internaționale, bazate pe dreptate socială 
Agenția Inter Press Service despre rezultatele primei reuniuni 
la nivel inalt a celor șapte state cotate printre cele mai sărace

Apărarea mediului înconjurător— preocupare prioritarăNEW DELHI 17 (Agerpres). — Apărarea mediului înconjurător în capitala Indiei și împrejurimile sale, prin sensibilizarea opiniei publice și trecerea imediată la un complex de măsuri menite să asigure extinderea suprafețelor împădurite și evitarea oricăror activități care se soldează cu influențe negative asupra condițiilor de viață ale oamenilor și distrugerea naturii — acestea sînt obiectivele pe care și le propune „Mișcarea Ecologistă", organizație obștească recent înființată la New Delhi. Intr-un document dat publicității cu acest prilej se specifică, între altele, că populația orașului New Delhi a crescut de la mai pu

țin de 500 000 de locuitori cu 40 de ani în urmă, la peste 8 milioane în prezent. Ca urmare, se arată în document, trebuie să se intervină cu promptitudine pentru a se opri degradarea mediului ambiant.WASHINGTON 17 (Agerpres). — Oamenii de știință americani, invo- cind seceta care a bintuit în Statele Unite în anul 1988, apreciază că procesul încălzirii globale a climei a început deja. Acest proces, determinat de poluarea atmosferică, ce creează așa-numitul „efect de seră" — subliniază experții — este o amenințare ce nu poate fi ignorată.
îngăduința față de neofascism

În pregătirea alegerilor 
generale din ChileSANTIAGO DE CHILE 17 (Agerpres). — Concertarea Partidelor pentru Democrație din Chile (C.P.P.D.) — din care fac parte 17 formațiuni politice care se opun regimului militar al generalului Pinochet — l-a proclamat oficial pe Patricio Aylwin (democrat-creștin) candidat unic al acestei grupări la funcția de președinte al republicii in alegerile generale, programate să aibă loc la 14 decembrie. In discursul rostit cu acest prilej, Patricio Aylwin a declarat că, în cazul obținerii victoriei în alegeri, guvernul său își propune trei obiective prioritare : „Democratizarea instituțiilor republicii după 16 ani de regim militar, justiție în materie de drepturi ale cetățeanului și promovarea unei politici e- conomice și sociale care, în contextul dezvoltării țării, să pună capăt nedreptăților și inegalităților ce afectează o mare parte dintre chilieni".

Sărăcia țărilor „lumii a treia" nu este o fatalitate — se arată într-un comentariu al agenției Inter Press Service. Aceasta constituie ideea care s-a degajat în cursul lucrărilor primei reuniuni a șapte state cotate printre cele mai sărace de pe glob. Așa-numita „contraîntilnire", desfășurată la Paris — în paralel cu întîlnirea la nivel înalt a principalelor șapte state capitaliste industrializate — a adoptat o declarație finală în care a fost denunțat monopolul decizional al bogatilor, ca principiu și pe motivul caracterului său antidemocratic și, in același timp, din cauza consecințelor sale concrete. Potrivit participanților, lista consecințelor este largă : exploatarea și dezagregarea unei mari părți a omenirii, efectele dezastruoase ale deciziilor referitoare la mecanismele monetare, datoria externă și numeroasele sale repercusiuni asupra popoarelor din țările in curs de dezvoltare.Pentru a ilustra bilanțul erorilor comise pe plan economic, social și ecologic, „contraintîlnirea" a convocat șapte martori — Bangladesh, Brazilia, Burkina Fasso, Filipine, Haiti, Mozambic și Zair — țări care au negat celor șapte bogați „dreptul de a vorbi in numele întregii lumi și de a decide pentru întreaga umanitate".Evidențiind importanța valorilor

spirituale și etice în fața hegemoniei economice, „contraîntilnirea" s-a declarat convinsă de necesitatea transformării radicale a sistemului economic și politic internațional, subliniind că orice model de dezvoltare trebuie să respecte demnitatea umană, libertățile politice, identitatea și cerințele fundamentale ale popoarelor.Documentul a solicitat secretarului general al O.N.U. organizarea grabnică a unei conferințe internaționale pentru stingerea datoriei externe a țărilor „lumii a treia" și definirea unor noi reguli economice și financiare internaționale, bazate pe dreptate socială.A fost manifestată neîncrederea în intențiile proclamate în cursul în- tilnirilor Ia nivel inalt ale celor mari, ale căror decizii oscilează între „cinism, arbitrariu și demagogie". In această ordine de idei s-a aprobat crearea unui organism internațional și permanent de supraveghere a consecințelor reuniunilor celor șapte state occidentale industrializate și ale adunărilor anuale ale Băncii Mondiale și Fondului Monetar Internațional.Viitoarea întîlnire a șapte state cotate printre cele mai sărace de pe glob va avea loc anul viitor, la Washington, cu participarea altor șapte martori din „lumea a treia".
(Agerpres)

1“

cele mai groaznice crime ale hitleriș- 
tflor“ — aprecia Otto Lambsdorff, președintele Partidului Liberal-Democrat, care il consideră pe Schonhuber un „nou nazist".Nu poate șă nu stirnească surprindere atitudinea de îngăduință a autorităților vest-germane față de activitățile desfășurate de organizațiile neofasciste din această țară, îngăduință prezentată ca o expresie a... democrației. • Rememorarea evenimentelor ce au precedat cel de-al doilea război mondial, de la izbucnirea căruia se împlinesc anul acesta 50 de ani, ar trebui să îndemne la reflecție. Popoarele Europei au plătit mult prea scump concesiile, atitudinea de toleranță, de capitulare manifestate față de fascism — tot in numele unei false democrații și atunci — ceea ce a încurajat ascensiunea acestuia, declanșînd cel mai crîncen război din cîte a cunoscut omenirea.în fața îngrijorării opiniei publice determinate de recrudescența neo- fascismului, partidele coaliției guvernamentale au fost nevoite să-și exprime public atitudinea de distanțare față de „Republicani". Astfel, liderii U.C.D. și U.C S. au anunțat că exclud orice combinație cu aceștia pe plan federal sau regional. Totuși, o serie de politicieni creștin- democrați s-au arătat concesivi în ceea ce privește perspectiva colaborării cu gruparea de extremă dreaptă Ia nivel local, adică in consiliile orășenești și comunale. Cum ar putea să mai surprindă faptul că F. Schonhuber, chestionat în legătură cu posibilitatea unei coaliții cu partidele reprezentate în Bundestag, a răspuns cu emfază că oamenii lui „au ji început să guverneze", întrucit 
„declanșarea discuției privind grani
țele nu s-ar fi produs fără existența 
-Republicanilor-" ! O asemenea poziție a trezit o vie nemulțumire in rîndurile militanților democrați și antifasciști. „Prin aceasta — nota ziarul -Bremer Nachrichten» — se 
creează primejdia ca cercurile bur
gheze conservatoare să repete gre
șeala din 1933".Multe semne de întrebare a ridicat și recentul raport al serviciului federal pentru „protecția constituției", care are misiunea să depisteze „mișcări și acțiuni de natură să pună în pericol securitatea țării". Modul in care a fost redactat acest ranort dovedește că autorii lui continuă să rămină prizonierii unor idei precon

cu democrația...

Demonstrație împotriva recrudescenței activității organizațiilor extremiste de 
dreapta, neonazistecepute, de inspirație anticomunistă. Astfel, in vreme ce aproape 170 de pagini sînt rezervate așa-zisului „extremism de stingă" — înțelegînd prin aceasta toate mișcările protestatare — numai 42 de pagini sînt consacrate activității organizațiilor de extremă dreaptă. Spre stupoarea generală, în acest disputat document „Republicanii" nici măcar nu sînt menționați.Provoacă nedumerire și un alt fapt : in vreme ce față de organizațiile de extremă dreaptă, neonaziste, se manifestă o îngrijorătoare — și condamnabilă — îngăduință, autoritățile continuă să pună in aplicare o mai veche reglementare, așa- numita „Berufsverbot", în virtutea căreia sînt excluși din serviciile publice membrii Partidului Comunist German și chiar social-democrați cu vederi de stingă, militanți pentru pace, activiști antifasciști. In același timp, sînt supuși supravegherii adversarii N.A.T.O. din partidele de opoziție, mai ales „verzii" (ecolo- gistii).Vii reacții de dezaprobare au declanșat declarațiile făcute de Theo Waigel, președinte al U.C.S. și mi

nistru de finanțe, la recenta reuniune de la Hanovra a silezienilor, prilej folosit anual ca o tribună de elementele revanșiste. in sensul că 
„Reichul german dăinuie din punct 
de vedere juridic în granițele sale 
din 1937". In criticile exprimate de reprezentanți ai P.S.D. și P.L.D. s-a apreciat că prin astfel de declarații se încearcă să se facă concurență neonaziștilor în strădania de „a re
aduce la matcă" clientela U.C.D. și U.C.S. pierdută in ultimele alegeri în favoarea „Republicanilor". Nu in- tîmplător, ministrul de externe. H.D. Genscher, lider al P.L.D., a avertizat că discuția privind valabilitatea granițelor postbelice ar putea determina partidul său să reconsidere a- lianța cu celelalte partide ale coaliției guvernamentale.învățămintele trecutului, invocate adesea în ultimul timp într-o serie de publicații veșt-germane. mobilizează largi forțe democratice din R.F.G., care cheamă la acțiuni de respingere a neofascismului, ind:- ferent sub ce formă s-ar manifesta.

Petre STANCESCU

Agențiile de presa
- pe scurt
- - - - —afcMMMi

T1RGUL INTERNATIONAL DE LA KINSHASA. Și-a deschis porțile 
cea de-a Xl-a ediție a Tîrgului internațional de la Kinshasa — FIKIN 
’89. Din țara noastră, întreprinderi de comerț exterior expun produse ale 
industriei construcțiilor de mașini, electrotehnice, chimice și petrochi
mice, produse de ceramică și articole sanitare, produse ale industriei 
ușoare etc. Pavilionul României a fost vizitat de reprezentantul personal 

al președintelui Mobutu Șese Seko, primul-ministru al Republicii Zair, 
Kengo Wa Dondo, și de ministrul comerțului exterior, care au apreciat in 
mod deosebit produsele expuse.

ANSAMBLUL FOLCLORIC „PLAIURI ARGEȘENE" din Pitești, aflat 
în Turcia, a obținut diploma de laureat „Marele premiu de argint", la 
cea de-a 28-a ediție a festivalului concurs internațional de la Bursa, la care 
au participat formațiuni artistice din 15 țări din Europa, Asia și America. 
In cadrul manifestărilor prilejuite de marcarea in Turcia a sărbătorii 
noastre naționale de la 23 August, ansamblul a prezentat, de asemenea, mai 
multe spectacole la Ankara. Cintecele și dansurile românești s-au bucurat 
de un mare succes.SOVIETUL SUPREM AL U.R.S.S. I a încheiat dezbaterea a- SUPRA PROPUNERILOR PRI- 0 VIND COMPONENTA GUVERNU- | LUI, confirmînd aproximativ 60 de membri — transmite agențiaT. A.S.S. în conformitate cu prevederile constituționale, în compo-• nența Consiliului de Miniștri alU. R.S.S. intră și șefii de guvern | din cele 15 republici unionale.LA BELGRAD au avut loc con- ■ vorbiri între președintele Prezidiului R.S.F.I., Janez Drnovșek, președintele Consiliului Executiv Federal al R.S.F.I., Ante Marko- vici, și ministrul afacerilor exter- 1 ne al Egiptului, Esmat Abdel Me- guid, aflat în vizită oficială. Au Ifost abordate, cu acest prilej, aspecte ale relațiilor bilaterale, precum și perspectivele, sarcinile și ■ rolul mișcării de nealiniere. în convorbirile anterioare purtate cu omologul său iugoslav, Budimir ILoncear, s-au discutat probleme internaționale, cu un accent deosebit asupra situației din Orientul Mijlociu.| LA LIMA s-a desfășurat plenara Comitetului Central al Partidului (Comunist Peruan, consacrată examinării situației politice interne, precum și activității comuniștilor în vederea alegerilor municipale și generale, programate să se des

fășoare Ia 12 noiembrie anul acesta și, respectiv, în cea de-a doua duminică a lunii aprilie 1990. Raportul la plenară a fost prezentat de Jorge del Prado, secretar general al C.C. al P.C.P.AUSTRIA A CERUT ADERAREA LA C.E.E. Ministrul austriac al afacerilor externe, Alois Mock, a adresat cererea oficială de aderare a Austriei la C.E.E., la organismul specializat al acesteia în problemele cărbunelui și oțelului, precum și la Euratom — organismul specializat în problemele utilizării energiei atomice. într-o conferință de presă ținută, ulterior, de Alois Mock la Bruxelles, acesta a pus accentul pe faptul că „Austria s-a angajat să nu adere la nici o alianță militară și nici nu va admite baze militare pe teritoriul său". El a precizat, de asemenea, că negocierile oficiale privind aderarea se vor încheia în anii ’90.NICOLAS GUILLEN, poetul național al Cubei și unul dintre cei mai cunoscut! scriitori de limbă spaniolă, a încetat din viată, la Havana. în vîrstă de 87 de ani.CRIZA DE GUVERN DIN ITALIA. Săptămina care a încnnut este apreciată de agenția A.N.S.A. ca putînd fi decisivă pentru soluționarea crizei politice italiene. Aceasta relatează că, în cursul zi

lei de luni, premierul desemnat al Italiei, Giulio Andreotti (democrat- . creștin), s-a intilnit cu secretarul național al propriului său partid, ■ Arnaldo Forlani, și a luat cuvîntul in cadrul lucrărilor congresu- I lui național al Confederației Italiene a Sindicatelor Oamenilor Muncii (C.I.S.L.), în curs de des- fășurare la Roma. Se așteaptă ca Andreotti să-și continue consultă- • rile, în cadrul unei a doua serii de întrevederi, cu delegațiile parti- I delor care au compus coaliția de- I misionară. în același timp continuă să se desfășoare reuniuni ale con- ■ ducerilor diferitelor forțe politice | — din coaliția guvernamentală și din opoziție,INTERZICERE. Autoritățile din I Coreea de Sud au interzis intrarea in tară a unor persoane care | urmau să participe la un amplu mars al păcii, destinat reunifică- rii Coreei. Marșul, organizat de . forțele progresiste din Coreea de Sud, urmează să se desfășoare, în- cepind de la 19 iulie, cu pornirea din Chenju pînă la linia de Se- I marcație de la Panmunjon.NAVETA SPAȚIALA „COLUMBIA" a fost adusă la cosmodro- mul de la Cape Canaveral pentru 1 instalare. Naveta, care urmează să plaseze pe o orbită circumterestră o încărcătură militară „secretă", • va avea cinci astronauți la bord, ofițeri ai forțelor armate americane și va fi lansată pentru un zbor cosmic în prima săptămînă a lunii august. Observatorii afirmă că in- I cărcătura militară „secretă" va fi un satelit de spionaj, precizează ■ agenția T.A.S.S.DECES. Cunoscutul dirijor aus- . triac Herbert von Karajan a înce- | tat din viață, duminică, la Salzburg, în vîrstă de 81 de ani, in i urma unui stop cardiac.UN CICLON s-a abătut in noaptea de duminică spre luni asupra regiunii Gorki, din Uniunea Sovietică. Vintul puternic a fost însoțit de ploi și grindină, provocind însemnate pagube materiale, ava- riind linii electrice și locuințe, dis- trugînd recolta de pe unele suprafețe agricole. Trei persoane și-aupierdut viața, fiind electrocutate— informează agenția T.A.S.S. J
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