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acordat ziarului spaniol //A B C"

ORGAN Al COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

După cum s-a anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, 
a primit, la 11 iulie a.c., pe Juan Carlos Azcue Ibanez, redactor-șef al 
ziarului spaniol „ABC", căruia i-a acordat următorul interviu :
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In climatul de muncă însuflețită, de puternică unitate de voință și acțiune prin care oamenii muncii

cinstesc împlinirea a 24 de ani de la Congresul al IX-lea al partidului, de adeziune deplină

la hotărîrea privind realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Congresul al XlV-lea al P.C.R.

în funcția supremă de secretar general al partidului, ieri a început

ÎNTREBARE : Vă rugăm, sti
mate domnule președinte, ca — 
pentru mai buna informare a 
opiniei publice spaniole și inter
naționale — să prezentați, prin 
intermediul ziarului nostru, in ce 
etapă a dezvoltării sale se află 
in prezent țara dumneavoastră si 
cum apreciați evoluția sa 7 Ce 
obiective determină conducerea 
României să procedeze la moder
nizarea localităților rurale 7RĂSPUNS : Anul acesta se împlinesc 45 de ani de la revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, care a marcat o etapă nouă în dezvoltarea României. în trecut. România era o țară agrar-industrială, slab dezvoltată. Această situație a fost determinată de dominația, de sute de ani, a imperiilor străine și, apoi, mai mult de 100 decani, a monopolurilor și trusturilor capitaliste și imperialiste.Din 1944 pînă în prezent. România a parcurs mai multe etape de dezvoltare economico-socială. Acum, noi apreciem că România se află în etapa făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate. Am lichidat înapoierea economico-socială. Am lichidat clasele exploatatoare si am realizat o societate nouă. în care mijloacele de producție principale se găsesc în mina celor ce muncesc — a muncitorilor, țăranilor, intelectualilor.România a devenit o țară lndus- trial-agrară în plină dezvoltare. Producția industrială a crescut, fată de 1945, de 135 ori. din care de peste'120 de ori după Congresul al IX-lea al partidului, din 1965, care a deschis o epocă de mari și profunde înnoiri în toate domeniile.Cred că sînt puține țări în lume care să fi realizat o asemenea creștere a producției industriale ! Am dezvoltat, practic. toate ramurile moderne ale industriei, pe baza tehnicii celei mai avansate.Producția agricolă a cunoscut creștere. în această perioadă, peste 10 ori.

Pe această bază, venitul național a crescut de peste 40 de ori. Aceasta ne-a asigurat mijloacele necesare realizării unor vaste programe dezvoltare economico-socială totodată, ridicării nivelului material și spiritual alO dată cu aceasta, au cunoscut o puternică înflorire știința, învăță- mîntul, cultura — factori hotărîtori pentru dezvoltarea socialistă, ca. de altfel, pentru progresul oricărei națiuni. Am pornit de la faptul că fără dezvoltarea puternică a științei. invățămintului. culturii nu vom asigura construirea unei societăți avansate.In același timp, am pornit de la necesitatea amplasării forțelor de producție, a industriei, pe întreg teritoriul tării. Nu există județ care să nu fi cunoscut o dezvoltare puternică în domeniul industriei, agriculturii, a tuturor sectoarelor eco- nomico-sociale. Practic, urmărim să asigurăm județelor, producția producția creînd astfel condițiile unei pieri dezvoltare ale județelor, din întreaga tară. Desigur, aceasta a cerut anumite eforturi și chiar cheltuieli mai mari, dar am preferat și preferăm să mergem pe această cale pentru că numai așa asigurăm creșterea nivelului general de viată al întregului popor.Ne gîndim să continuăm politica de dezvoltare armonioasă a întregii țări. în acest cadru trebuie înțeles si programul nostru de dezvoltare echilibrată a orașelor și comunelor tării. Dorim ca în toate localitățile — și în orașe, și în comune — să asigurăm o asemenea dezvoltare economico-socială incit să se poată Înfăptui principiul autoconducerii.Practic, am asigurat o puternică dezvoltare a orașelor. Oricine vede construcțiile de locuințe, școlile, spitalele. unitățile culturale și celelalte așezăminte Iși dă seama

de Și. de trai poporului.

o dezvoltare echilibrată a Inclusiv în ce priveșteIndustrială pe locuitor,agricolă și serviciile.Ăl ___ -- --- ___ . apro_cît mai mari a nivelurilor de

aceasta ! Am realizat multe lucruri și in comune, insă — trecînd In noua etapă de dezvoltare a țării — dorim să creăm condiții de ridicare a nivelurilor de organizare și de viață și în aceste localități. în primul rind. pornim de la necesitatea dezvoltării economice. In al doilea rind. dorim ca în comune cetățenii să găsească tot ceea ce este necesar pentru o viață demnă — mă refer la învățămint. ocrotirea sănătății, la activitatea culturală și comercială. la alte necesități ___ridicarea nivelului de trai. Ne-am propus ca pentru cadrele de specialiști și pentru muncitori să construim locuințe, iar cetățenii comunelor să fie ajutați să-și construiască și ei case mai bune. în așa fel incit într-o anumită perioadă da timp...................................... . .turorNoi viața de la cît mai mici, dar aceasta pe seama ridicării nivelului de viață al satelor. Tocmai în acest scop am adoptat măsuri de dezvoltare și mal puternică a comunelor. Am realizat multe, dar, pornind de la nivelul actual, dorim ca în următorii 10 ani să schimbăm în mod radical situația existentă. Vom dezvolta în primul rind agricultura, dar și activitățile industriale și vom crea condițiile sociale necesare pentru ca locuitorii să găsească in sate tot ce există și în orașe. Aceasta va determina ca oamenii să nu mai plece din comune în orașe, ci să rămînă acolo, în comunele lor. Nu dorim să creăm orașe mari, iar comunele să rămînă fără oameni ! Vom menține și vom dezvolta comunele ca unități de bază ale dezvoltării societății noastre, care funcționează pe principiile autoconducerii.Vrem ca societatea pe care o realizăm — socialistă și, în perspectivă, comunistă — să fie societatea unui popor care să dispună de tot ce este necesar pentru o viață demnă și liberă. Considerăm că numai așa vom putea realiza o societate a oamenilor cu adevărat egali, în toate domeniile de activitate !

centru
tu-să schimbăm înfățișarea localităților rurale, pornim de la faptul că oamenilor de la oraș și \a sate trebuie să existe deosebiriIntre celor

IN IIIDEIIIl CONSTANTA

REALIZAT INTEGRAL
Unii la 23 August ge opt luni,

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, Cu acest prilej, tovarășul Nicolae Ceaușescu a acordat un interviu pentru ziarul „Tercuman“.
miercuri, in stațiunea Neptun, pe Yavuz Donat, trimis special, director pentru Ankara al ziarului „Tercu- man“ din Turcia.

(Continuare in pag. a Vl-a)

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

PLANUL PE ÎNTREAGA ECONOMIE

- ■ •
-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, impreunâ cu tovarâșa Elena Ceaușescu au inceput, 
miercuri, 26 iulie, o nouâ vizitâ de lucru în județul Constanța.Vizita se desfășoară In climatul de muncă însuflețită în care locuitorii județului, în deplină unitate de cuget și simțire cu întreaga țară, cinstesc cu mindrie si bucuria marilor împliniri aniversarea a 24 de ani de la Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, clnd tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost ales în suprema funcție de conducere în partid — eveniment istoric, deschizătorul unei perioade de adinei transformări înnoitoare și strălucite înfăptuiri, ce au schimbat din temelii chipul patriei și viața locuitorilor ei.Cei ce trăiesc și muncesc In județul Constanta au folosit din plin șl prilejul oferit de această vizită pentru a reafirma, direct și cald, sentimentele lor de dragoste, de stimă și recunoștință conducătorului iubit al partidului și statului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care șl-a consacrat, cu neasemuită dăruire, abnegație șl devotament, eroica sa viață și activitate revoluționară Împlinirii marilor idealuri naționale, aspirațiilor fundamentale, de libertate, independență, pace și progres, ale român.Cu aceste alese glnduri minte au fost salutați ...___ „...Nicolae Ceaușescu șl tovarășa Elena Ceaușescu încă din primele momente ale vizitei.De la Neptun, coloana oficială de mașini s-a îndreptat spre Constanța, străbătind frumoasele stațiuni de pe Litoral, cu hotelurile și casele de odihnă elegante, moderne, realizări ale acestor ani luminoși. Mii de oameni ai muncii, veniți pe Litoral din întreaga țară pentru a-și petrece concediul, au salutat cu dragoste și respect pe tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu, dind expresie bucuriei de a-1 reîntllni pe conducătorul partidului și al țării.La intrarea In municipiul Constanta numeroși locuitori ai orașului au ovaționat îndelung pe tovarășul

poporuluiSi slmță- tovarășul

Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa Elena Ceaușescu, au aplaudat, au aclamat cu putere pentru partid și secretarul său general. S-a scandat cu înflăcărare, din adîncul inimii, „Ceaușescu reales la al XlV-lea Congres !“. Pentru ei, ca și pentru toți locuitorii județului, vizita constitute un fericit prilej de a-și exprima, încă o dată, adeziunea fierbinte Ia Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. de a propune, la Congresul al XlV-lea, realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu in funcția de secretar general al partidului, garanția continuării procesului revoluționar al edificării noii orîn- duiri, cu poporul și pentru popor, a înălțării necontenite a patriei, in glorie și demnitate, a înaintării neabătute a României pe calea socialismului șl comunismului.Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl tovarășa Elena Ceaușescu au răspuns cu căldură, dintr-o mașină deschisă, acestor manifestări de profundă stimă și prețuire.Ca de fiecare dată, vizita de lucru a secretarului general al partidului constituie cadrul examinării unor probleme ale activității desfășurate în industrie, agricultură. în alte sectoare, a rezultatelor obținute, a căilor privind realizarea integrală a planului pe acest an și pe cincinal, a programelor de tare multilaterală a patriei, tere a bunăstării materiale tuale a celor ce muncesc.Vizita de lucru a început la 
ÎNTREPRINDEREA DE CON
STRUCȚII NAVALE din Constanta, unde tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au fost primiți cu multă dragoste de miile de muncitori din această puternică unitate a industriei socialiste românești, care, din inițiativa și sub îndrumarea nemijlocită a conducătorului partidului și statului, a cunoscut an de an o continuă dezvoltare și modernizare.

La vizită au fost prezenți tovarășii Emil Bobu, Gheorghe Oprea. Nicolae Constantin. Silviu Curticeanu.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au fost în- timpinafi cu deosebit respect de pri- mul-secretar al Comitetului Județean Constanța al P.C.R.. Mihai Marina, de membri ai biroului comitetului județean de partid, de alte cadre de conducere.O formație, alcătuită din marinari, membri ai gărzilor patriotice și ai detașamentelor de pregătire a tineretului pentru prezentatImnul de Stat liste România.în aplauzele zenți, un grup
apărarea patriei, a onorul. A fost intonat al Republicii Socia-și ovațiile celor pre- de șoimi ai patriei,

pionieri și tineri au oferit, cu emoție, buchete de flori.în timpul analizei efectuate de secretarul general al partidului cu cadre de conducere din minister, centrala industrială de profil și din întreprindere au fost puse în evidență aspecte semnificative privind preocuparea susținută a colectivului muncitoresc de aici pentru îndeplinirea sarcinilor de plan, a indicațiilor date cu prilejul celorlalte vizite, în principal, al vizitei de lucru efectuate, cu un an în urmă, de tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu, în direcția diversificării producției, asimilării unor nave de mare tonaj, aplicării tehnologiilor
(Continuare in pag. a V-a)

Toate județele sînt angajate ca, pînă la 23 August, 
să realizăm planul pe opt luni, iar pînă la Congresul 
partidului să realizăm planul pe întregul an, în toate 
domeniile, inclusiv în export, cu rezultate bune!“

Această apreciere-chemare a secre
tarului general al partidului mobili
zează energiile tuturor oamenilor mun
cii din industrie, din construcții, din 
toate ramurile economiei pentru ca în 
cinstea marilor evenimente politice ale 
acestui an să se obțină un important

avans în realizarea obiectivelor cinci
nalului.

.Rezultatele comunicate în ultimele 
zile din mai multe județe și dintr-un 
mare număr de întreprinderi atestă po
sibilitatea realizării în cele mai bune 
condiții a acestor obiective.

In pagina a treia, relatări despre activitatea desfășurată 
pentru îndeplinirea acestor obiective în unități economice.

Cu prilejul vizitei de lucru în județul Constanța 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, în municipiul Constanța va avea 
loc astăzi o adunare populară, pe care posturile de 
radio și televiziune o vor transmite direct în jurul 
orei 11.

întregul dezvol- de creș- și spiri-
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LEGĂTURA CU MASELE
- forța de neînvins a partiduluiO dată cu Congresul al IX-lea al P.C.R. — eveniment de adevărată răscruce In istoria patriei, care a marcat începutul unei noi epoci revoluționare în activitatea partidului, în opera de făurire a socialismului în tara noastră — dezvoltarea șl perfectionarea legăturilor cu masele de oameni ai muncii, cu Întregul popor a devenit una din preocupările constante, urmărite sistematic în toate domeniile. „Am pornit și pornim ferm — sublinia tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. In Cuvîntarea la recenta plenară a Consiliului National al Oamenilor Muncii — de la faptul că socialismul ii construim cu poporul și pentru popor și trebuie să facem totul Incit să asigurăm participarea activă a Întregii națiuni la făurirea conștientă a propriului său viitor. Aceasta impune întărirea continuă a legăturii cu poporul, participarea fiecărui om al muncii din toate domeniile la dezbaterea și adoptarea programelor de dezvoltare econo- mico-sociaiă, a politicii interne și externe, dar și a activității de realizare In viată a acestora/* Se poate spune cu temei că tot ce s-a înfăptuit în România în anii rodnici de după al IX-lea Congres al P.C.R., pe plan politic, economic, social ilustrează cu pregnantă această teză de esență patriotică și umanistă, proprie gîndirii revoluționare a secretarului general al partidului.întărind și lărgind in permanentă legăturile sale indestructibile cu clasa muncitoare, cu țărănimea, cu intelectualitatea, practic cu întregul popor, partidul nostru își îndeplinește in mod exemplar misiunea istorică de forță politică conducătoare în uriașa operă de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate șl înaintare a tării spre comunism. Partidul este conceput, astfel, nu ca un organism situat deasupra societății, ci. chiar centrul ei vital, dovedindu-se un partid clarvăzător, ce-și trage. seva tăriei și unității sale din contactul activ și cotidian cu masele populare — care văd In el. în politica sa internă $1 externă, farul călăuzitor spre noua societate, garanția înfloririi necontenite a patriei.Un strălucit exemplu de conducere științifică, revoluționară, cu poporul și pentru popor, ii oferă însăși activitatea secretarului general ai partidului. Inițiativele tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru perfectionarea conducerii societății, pentru afirmarea și dezvoltarea democrației muncitorești, vastul dialog ce-1 poartă cu poporul, vizitele de lucru, efectuate împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu. in toate județele. pretutindeni unde sfe hotărăsc și se îndeplinesc obiectivele construcției socialiste. constituie mărturii elocvente de încredere nețărmurită în înțelepciunea maselor, de preocupare statornică pentru a asigura prezenta activă în conducerea complexului proces constructiv a tuturor generațiilor și categoriilor sociale, a tuturor fiilor națiunii.IJșțe o cucerire prestigioasă a anilor ..Epocii Nicolae Ceaușescu" instituirea unui sistem profund democratic, unic in felul său, prin care comuniștii, toți oamenii mun

cii sînt chemați să-șl spună cuvîntul, nemijlocit. în luarea deciziilor si in înfăptuirea lor, participind efectiv — în tripla lor calitate de proprietari. producători și beneficiari — la conducerea și la dezvoltarea societății. Forme democratice multiple, de remarcabilă originalitate și eficientă mobilizatoaie au intrat in practica vieții de partid, a vieții sociale în ansamblu : dezbaterea publică a principalelor orientări si măsuri privind activitatea politică, economică și social-culturală. a proiectelor de hotărîri ale partidului sau legi ale tării : adunările generale si consiliile oamenilor muncii ; adunările cetățenești ; consfătuirile pe diferite domenii : congresele forurilor democrației muncitorești : prezenta reprezentanților organizațiilor de masă și obștești in conducerea colectivă a unor organe de partid și de stat : dreptul oamenilor muncii de a se adresa prin scrisori și audiente organelor de

ții, cum sint necesitatea legică a participării intense a maselor de oameni ai muncii la conducerea vieții economico¥sociale ; întărirea rolului conducător al partidului ca exponent al intereselor vitale ale întregii națiuni ; situarea partidului nu deasupra maselor, a societății, ci implicarea sa dinăuntrul acestora — prin organizațiile sale, prin masa comuniștilor ; dezvoltarea legăturii organice a partidului cu celelalte organisme muncitorești-revo- luționare. cu organizațiile de masă și obștești ; creșterea răspunderii organelor și organizațiilor de partid pentru cultivarea largă a Spiritului revoluționar șl stimularea inițiativelor și acțiunilor de masă ș.a.Strinsa legătură a partidului cu masele este o condiție și o premisă a ridicării nivelului calitativ al întregii activități de construire a noii orinduiri. De aceea, in spiritul Tezelor pentru Congresul al XIV-lea. organele și organizațiile de partid

partid și de stat s.a.m.d. Prin asemenea căi și mijloace, partidul - a- sigură ca toate marile opțiuni, toate actele politice de importantă deosebită pentru prezentul si viitorul tării să fie rodul consultării si conlucrării directe cu poporul. A conduce împreună cu poporul, pentru popor — idee novatoare, cu profunde rezonante in strategia partidului nostru privind dezvoltarea economică si socială — constituie. în acest fel. „coloana vertebrală" a unui întreg și original sistem de democrație comunistă, mocrație ționară.Strînsele masele își cientă împlinire ilustrare in munca plină de avînt și abnegație a milioanelor de muncitori. țărani si intelectuali de pe întreg cuprinsul patriei. pentru transpunerea în practică a Programului partid pentru riri și . .cărei localități Si înălțarea întregii țări pe noi trepte de progres și civilizație. Sub conducerea încercată a partidului, poporul este, astfel, adevăratul autor al noii istorii a României socialiste. Iar întărirea continuă a legăturilor cu masele se constituie, la rindul său. într-un nesecat izvor de acțiune. într-o forță de neinvins a partidului.Valorificarea tot mai deplină a cadrului democratic creat, a instituțiilor sale, pentru continua perfecționare a legăturii cu masele, constituie astăzi o cerință de prim ordin. în acest sens, Progrâmului-Directivă pentru Congresul al partidului — supuse cuprinzătoare dezbateri i loc pină acum în societatea mină o seamă de idei și orientări cu înalte și expresive semnifica-

de de- muncitorească. revolu-legături ale partidului cu găsesc deopotrivă o efi- și o concludentă energia pentru forme birocra- in acest im-

sint chemate să lărgească baza de masă a procesului de elaborare a deciziilor și să asigure participarea tot mai activă a oamenilor muncii la înfăptuirea planurilor și programelor de dezvoltare economică si socială. Cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu în aproape fiecare dintre expunerile sale din ultima vreme, hotărîtor este acum ca — perfecționîndu-se și funcțio- nînd cit mai eficient actualul cadru profund democratic — legătura cu masele, cu întregul popor să fie pe cit de organică și activă, pe atit de eficientă și stimulatoare, acțio- ninitiu-se cu toată lichidarea oricăror tice, administrative portant domeniu.în anii noștri, mai mult ca ori- cind în altă etapă a edificării noii orinduiri — și mai cu seamă în perspectiva construirii socialismului multilateral dezvoltat si trecerii la o etapă nouă, superioară —- în spiritul documentelor ce vor fi adoptate de Congresul al XIV-lea al partidului crește răspunderea fiecărui om al muncii față de dezvoltarea viitoare a societății. Cu atit mai mari sînt cerințele ce stau în fața comuniștilor — chemați să cunoască în profunzime problemele cu care se confruntă colectivele ai muncii și. în funcție realitate, să acorde competentă și sprijinul soluționarea situațiilor bunul mers al întregii activități din fiecare unitate, din fiecare localitate. din tara întreagă.Dezvoltind pe o treaptă superioară. îmbogățind pe baza experienței proprii partidului orientările noi ale ___IX-lea, Tezele pentru Congresul al XIV-lea pun în evidență. în același timp, rolul crescînd ce revine organizațiilor de masă și obștești — noastră — pun -in Tu- ......ea- factori de importantă deosebităîn strîngerea legăturilor partidului cu masele, ale căror sarcini au

partidului, a hotărîrilor de și a planurilor economice, îndeplinirea propriilor hotă- decizii. pentru înflorirea fie-

, proiectul și Tezele XIV-lea al celei mai care a avut partid, în

de oameni de această îndrumarea efectiv în dificile. în
nostru. ideile si Congresului al

fost «dimensionate larg, mai cu-, prinzător, în concordantă cu actuala etapă a dezvoltării țării. Sindicatele. în calitate de reprezentante ale oamenilor muncii, au îndatorirea de a acționa mai energic pentru gospodărirea cu înaltă exigență și competentă a avuției sociale si funcționarea in cele mai bune condiții a tuturor întreprinderilor și instituțiilor, pentru educarea socialistă și . perfecționarea pregătirii profesionale a oamenilor muncii, pentru soluționarea problemelor de viață ale acestora. Uniunea Tineretului Comunist este chemată să-și intensifice contribuția la formarea viitoarelor generații într-un accentuat spirit revoluționar, patriotic. Organizația femeilor trebuie să acționeze mai mult pentru afirmarea plenară a maselor de femei in întreaga viața a societății. îndatoriri de seamă revin de asemenea organizațiilor cooperatiste, tuturor organizațiilor de masă și obștești. O dată cu redefinirea sarcinilor ce revin organizațiilor de masă și obștești, comuniștilor le revine sarcina de a se implica mai puternic în viata și activitatea acestora, ac- ționînd nu din afara, ci dinăuntrul lor. Acestui imperativ ii răspunde și acea prevedere din Tezele pentru Congresul al XIV-lea care cere comuniștilor din conducerea organizațiilor de masă, a tuturor organismelor democratice să dea seama de propria activitate atît in fata acestora. cit și în fața partidului.Cerință de importanță majoră în exercitarea rolului conducător al partidului. întărirea continuă a legăturii cu masele va trebui să stea și mai evident in atenția comuniștilor. a organelor și organizațiilor de partid. Așa cum specifică limpede și vizionar Tezele pentru Congresul al XIV-lea : „Transpunîn- du-se in viată principiul fundamentai al partidului nostru de făurire a socialismului cu poporul și pen- ru popor, va căpăta o amploare tot mai mare dialogul cu oamenii muncii. participarea maselor la conducerea vieții economico-sociale. se va Intensifica activitatea tuturor organizațiilor si organismelor democratice înmănuncheate în cadrul Frontului Democrației și Unității Socialiste. care exprimă în mod dialectic unitatea în diversitate a întregii noastre societăți socialiste".Atmosfera de puternică efervescență și responsabilitate revoluționară în care Tezele și proiectul Progrâmului-Directivă sînt studiate. dezbătute și insușite în partid, in întreaga țară, sentimentele de mare satisfacție și aleasă mîndrie patriotică, adeziunea deplină, de inimă și conștiință, cu care comuniștii, toți oamenii muncii au primit propunerea ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reînvestit la al XIV-lea Congres în suprema funcție de secretar general al partidului — constituie chezășia sigură pentru continuarea mărețelor înfăptuiri pe drumul deschis de Congresul al IX-lea. pe drumul triumfului socialismului științific în transformarea revoluționară a societății românești ce va fi trasat de marele forum al comuniștilor din noiembrie 1989.
Cimentul - așezat la temelia construcțiilor, 

nu așternut pe pajiști sau prin liveziRitmul intens de dezvoltare a activității de construcții a impus creșterea susținută a producției de ciment. S-au realizat importante combinate de lianți și azbociment. menite a satisface prin producția lor cerințele economiei naționale. Pentru înfăptuirea programelor de investiții este nevoie de cît mai mult ciment, element de bază ce trebuie produs în condiții de eficiență superioară, dar respectind cu strictețe normele de protecție a mediului înconjurător. Se afirmă uneori că funcționarea fabricilor de ciment ar implica inevitabil și un grad mai mare sau mai mic de poluare. Afirmația este eronată.— In ultimii ani. în unitățile noastre s-au făcut progrese evidente in diminuarea gradului de poluare, menționează Nicolae Chircu. inginer- șef la Centrala Cimentului București. Protecția mediului a devenit și pentru noi o preocupare constantă, iar măsurile pe care le-am aplicat au contribuit la reducerea simțitoare a poluării cu pulberi sau gaze arse. Tot atît de adevărat este insă și faptul că nu peste tot se acționează cu simt de răspundere pentru evitarea poluării.
Multe acțiuni bune... Com‘ binatul de Lianți Cimpulung este dotat cu 64 de instalații de filtrare a gazelor, care recuperează anual importante cantități de materii prime, semifabricate și produse finite ; 200 000 tone de ciment. 80 000 tone de var. 300 000 tone de făină și praf de cuptor etc. Pentru protecția mediului și evitarea poluării acestuia, o importanță deosebită o reprezintă conducerea competentă a procesului de ardere a clincherulul și menținerea unor regimuri optime de funcționare a electrofiltrelor cu care sint dotate cuptoarele. Din analiza comparativă a funcționării electrofiltrelor în ultimii cinci ani se constată că, dacă în 1985 se înregistra un procent de 90 la sută, în acest an se atinge un timp de utilizare a acestor instalații de 98,45 la sută.— în cadrul combinatului — ne spune ing. Nicolae Pătru, directorul unității — s-a constituit o echipă specializată pentru instalațiile de desprăfuire, care are sarcina de a asigura asistența tehnică pe schimburi pentru intervenții operative, efectuarea reparațiilor de electrofil- tre și la filtrele cu scuturare mecanică. Această acțiune organizatorică, coroborată si cu altele de ordin tehnic. a contribuit în mare măsură la îmbunătățirea funcționării instalațiilor.Prezentăm citeva din măsurile concrete luate la combinat in vederea diminuării poluării mediului biant :• modernizarea filtrelor cu prin modificarea sistemelor defurare și înlocuirea materialului filtrant ;

NATURA

Cînd e vorba de oameni, 
totul este important

O EXPERIENȚĂ DIN CARE POT DESPRINDE ÎNVĂȚĂMINTE UTILE 
MULTE COMITETE SINDICALE Șl CONDUCERI DE ÎNTREPRINDERI

într-una din duminicile trecute, nimeni nu s-a mirat văzîndu-1 pe directorul Întreprinderii de Frigidere. Găești controlind atent, încăpere cu încăpere, felul în care au fost pregătite cele 15 garsoniere ce urmează a fi atribuite stagiarilor ce vor fi repartizați fabricii in acest an. Nimeni nu s-a mirat — informația am căpă- tat-o întâmplător.'spusă de cineva în treacăt — intrucit pentru conducerea întreprinderii, pentru comitetul de partid și cei sindical de aici, adică pentru cei care poartă răspunderea asigurării condițiilor concrete de muncă și viată ale muncitorilor și specialiștilor de la această întreprindere, astfel de lucruri sînt cu totul firești. . Este, de altfel, ceea ce a cerut in repetate rinduri tovarășul Nicolae Ceaușescu tuturor organelor de conducere colectivă, sindicatelor. subliniind necesitatea de a face totul pentru crearea celor mai bune condiții oamenilor muncii, de a-și îndeplini obligațiile ce le revin în a- ceastă privință într-un chip nou. revoluționar.Sînt. in această întreprindere, în felul de a organiza activitatea, aspecte care, dacă nu este înțeles rostul lor, ne pot părea simple fapte diverse. Așa, bunăoară, intrlnd în secțiile întreprinderii, încerci deodată o senzație de bună dispoziție, de destindere. îți dai seama că aceasta provine. în primul rînd, de la culorile vii. luminoase în care sînt vopsiți pereții, pentru alegerea cărora au fost consultați mai mulți specialiști în ergonomie. Desigur, aceasta se conjugă și se completează cu buna iluminare și ventilație, cu microclimatul, cu ordinea și deplina curățenie ce domnesc în aceste secții. „Unii nu dau importantă, ne spunea unul din cadrele de răspundere din întreprindere. dar adevărul este că niște pereți murdari îți dau o stare de delăsare. Și apoi, să nu uităm că între acești pereți trăim o treime din viață".Aici, Ia întreprinderea de frigidere este nu numai locul unde se realizează produse de nivel mondial, ci este și locul în care sint înțelese si aplicate deplin acele principii ale organizării producției care să asigure maximum de randament, calitatea cea mai înaită. este locul în care grija pentru fiecare amănunt privind condițiile de muncă și viață ale omului fac parte din modul de concepere, de realizare a producției. Este. în esență spus, una din întreprinderile în care se înțelege — cu rezultate pe măsură. elocvente prin ele insele — că abordind in felul acesta, adică firesc, normal, problemele producției și ale planului, in strînsă legătură cu ambianța și. condițiile de muncă, nu se acordă muncitorilor o favoare, ci li se asigură un drept, li se asigură condițiile pentru obținerea unor randamente și a unei palități înalte. Si mai trebuie adăugat că este întreprinderea în care conlucrarea dintre sindicat — pe baza legii și a intereselor celor pe

care-i reprezintă în mod direct — și conducerea întreprinderii se desfășoară eficient, permanent, la parametri buni.în legătură cu toate acestea am stat de vorbă cu un mare număr de oameni in secții, la locul lor de muncă, dar și la cantina și grădinița întreprinderii. la dispensar și la club, la baza sportivă și. în cele din urmă? în cadrul unei dezbateri deschise, fără nici un fel de pregătire. Ar fi greu, de aceea, să redăm multitudinea de fapte și idei notate, fiecare dintre ele măritind a fi intățișate pe larg și stăruind asupra semnificațiilor cu care sînt încărcate.Este suficient să spunem, de exemplu. că acolo unde problema locuințelor este în mare măsură rezolvată, unde toată conducerea întreprinderii mănincă la cantină, la aceleași mese cu muncitorii, mîncarea este mereu bună, vesela și mesele sint mereu curate, ordinea domnește în permanență. Iar la întreprinderea de frigidere așa stau lucrurile, neexistind „separeuri"; directorul, inginerul-șef, secretara de partid, președintele de sindicat, toată conducerea fabricii consumă aceeași mîncare, zi de zi, cot la cot cu lucrătorii din secții, la aceleași mese, în aceeași sală. Se poate spune însă că toată această sală, de patru sute de locuri pe serie, în care zilnic servesc masa circa o mie de oameni, o masă consistentă, ieftină, este un exemplu de bună gospodărire.„Dar dispensarul nostru I-ațl văzut am fost întrebați de mai multe ori de către muncitori, cu nedisimulată mîndrie. Am mers deci să-1 vedem. Și prima reacție a fost una de totală surpriză. Nu este pus în funcțiune de multă vreme în actualul său sediu, totul este nou și strălucește. dar rezultatele încep să se vadă deja în starea de sănătate a oamenilor. Este destul să spunem că una dintre săli este destinată fi- zioterapiei. unde oamenii fac proceduri cu aerosoli sau magnetodiaflux, ionizări sau „ultrascurte". își fac electrocardiograma sau urmează. în- tr-un cabinet alăturat, un tratament cu acupunctura. La fel de bine dotat este cabinetul de stomatologie și. dat fiind ponderea feminină a fabricii, cel de ginecologie.„Oamenilor trebuie întîi să le dăm și apoi să le cerem, ne-a spus tovarășul director al întreprinderii, Traian Novolan, pentru că ei sînt cei care fac producția, ei asigură înalta calitate a produselor. Procedînd astfel, oamenii răspund sarcinilor pe care le au cu deplină implicare și responsabilitate".în baza unei asemenea concepții, tot ceea ce ține de asigurarea condițiilor de muncă și viață este bine organizat. bine pus la punct. Și peste tot găsim un „amănunt" sau altul, demn de a fi reținut. în secțiile de producție nu există plimbăreți fără rost, dar. nici „observatori" in plus. Ci pur și simplu un sistem de ecusoane și banderole care limitează la stric

tul necesar deplasările în unitate. La grădinița de copii, curățenie exemplară, spații mari, luminoase, grijă pentru educarea și creșterea tinerelor vlăstare. „Dar, insistă o educatoare, notați în plus că în fiecare dimineață grădinița primește cincizeci de litri de lapte, proaspăt muls de la vacile gospddăripi-anexă a întreprinderii. Aceeași care asigură in bună parte și nevoile de carne și legume (o sută de porci pe an, un număr de vaci și oi. seră de o mie de metri pătrați, grădină de trei hectare) ale cantinei. La asociația sportivă notăm, între altele, entuziasmul cu care se participă Ia anualul „Cros al veteranilor" și reținem explicația care urmează : „Nu puteam să-i lăsăm tocmai pe ei în afară". Vine apoi vorba despre buna organizare a excursiilor ce se fac în grup în țară și străinătate, despre faptul că a- nul acesta clubul sindicatului a participat la faza republicană a celei de-a VII-a ediții a Festivalului național „Cintarea României" cu nu mai puțin de 15 formații șl creatori individuali.Buna organizare a producției face posibilă respectarea celor opt ore zilnice, a duminicilor și săptămînilor reduse de lucru. Transportul local și cel al navetiștilor este la rîndul său bine organizat, permanent controlat de organul sindical, de echipele de control al oamenilor muncii, pentru că aici nu-i este nimănui indiferent dacă oamenii ajung cumva gata obosiți, stresați la locul de muncă, iar după aceea la casele lor.„Asigurarea unor condiții optime de muncă și viață — ne spunea tovarășul Ghiță Aurel. președintele comitetului sindical — se reflectă în nivelul rezultatelor obținute în producție. Fapt ilustrat și de realizările de ultimă oră, din care prezentăm pe scurt citeva : cu aceeași capacitate de producție oamenii muncii de la secția de compresoare au sporit producția de la 450 000 la 550 000 de bucăți într-un singur an de zile. în curind aici se va da in funcțiune o nouă fabrică, cu o capacitate de l milion de compresoare pe an. în fază avansată de realizare se află frigiderul pentru autoturisme, cu posibilități de alimentare atît ia priza de 220 de volți, cît și la bateria autoturismului",în imediata apropiere a întreprinderii de frigidere, alte două unități economice : întreprinderea de utilaj chimic și întreprinderea mecanică pentru petrol urmează îndeaproape aceeași linie privind asigurarea condițiilor de muncă și viață pentru colectivele lor. De fapt, de acum se poate vorbi de o adevărată întrecere între cele trei Întreprinderi ale modernei platforme industriale a orașului Găești în această privință, cu a- celeași efecte benefice asupra realizării sarcinilor.de plșn. a indicatorilor de eficiență și calității producției.
Ion MARINGheorqhe M1TROI

bricile de ciment sint considerate tori-tampon, cazuri mai în situații sint deconectați de la sistemul energetic național. Se invocă insă prea des asemenea situații „speciale". Efectul ? Repunerea în funcțiune a electrofil- trelor este permisă tehnologic după circa 20 de minute, timp in care se ridică nori de praf ce infestează atmosfera.
Autorizație in general și 

măsurători aproximative. Orl* ce unitate, înainte de a-și începe activitatea, trebuie să obțină autorizație de funcționare. Și combinatul de la Cîmpulung are un astfel de document, eliberat in 27.04.1977 sub semnătura inspectorului-șef pentru protecția muncii și a inspectorului sanitar șef din județul Argeș. Iată condițiile stipulate, care sint exprimate la nivel extrem de general : „Respectarea normelor departamentale de protecția muncii și evitarea poluării mediului înconjurător prin scurgeri reziduale". Se pune întrebarea : atunci ce se urmărește și cum se stabilește gradul de poluare?— In cadrul programului național de supraveghere a calității aerului se înscriu și determinările depulberi sedimentabile efectuate de Laboratorul de epidemiologie dinCimpulung, precizează dr. RodicaEdu, șefa unității. Concentrația maximă admisă prevăzută în normele sanitare în vigoare este de 17 grame pe mp și pe lună.— Și ce constatări s-au făcut ?— Din determinările efectuate In ultimii ani au rezultat că se depășesc nivelurile maxime. Pozitiv este faptul că in ultima perioadă se înregistrează a cantității din păcate, perturbații, să atragem binatului pentru aceste dese depășiri nepermise.In timp ce organele de control adresează simple admonestări colegiale, se poluează nestingherit atmosfera, se alterează calitatea aerului. Gazdele ne sugerează că particulele de praf inhalate n-ar fi vătămătoare, iar ca argument invocă faptul că nimeni nu s-a îmbolnăvit aici de silicoză. „Praful are doar efect alergic și iritant". Ca să vezi ce poate însemna acest „doar".Intr-adevăr, nu s-a înregistrat nici un caz grav, dar de ce să nu existe o adevărată luptă pentru păstrarea nealterată a mediului înconjurător, să se manifeste maximă exigență din partea tuturor factorilor. și în primul rînd a celor chemați să vegheze la păstrarea condițiilor de mediu, ca natura să fie așa cum este ea... naturală. Pentru aceasta este necesar ca să se combată energic fiecare gest sau acțiune ce afectează „sănătatea" mediului înconjurător.
Ion LAZAR

consuma- adică, in deosebite, speciale.
- ocrotită de lege, 

apărată de fiecare cetățean

® menținerea in perfectă stare de funcționare a analizoarelor in vederea îmbunătățirii conducerii procesului tehnologic și a siguranței- în funcționare a electr of iltrelor ;0 instruirea permanentă a personalului care repară. întreține și exploatează instalațiile de desprăfuire.Fără îndoială că acțiunile întreprinse au contribuit la diminuarea gradului de poluare. Cu toate acestea se constată încă o insuficientă preocupare pentru protecția mediului înconjurător.
...totuși, prea mulți nori de 

praf Orice abatere de la regimul de funcționare optim determină implicit creșterea gradului de poluare. Dacă ziua se văd la coșuri efectele nerespectării. riguroase a tehnologiei, în schimb noaptea nori de praf trec nevăzuți și se aștern liniștit .peste livezi și ogoare, în împrejurimile combinatului. Ne referim la aspectele de indisciplină ce se mai intîlnesc la o, serie de locuri de muncă. Cu toate eforturile depuse nu au fost sancționați cu fermitate cei ce încalcă normele de muncă și prin slaba lor activitate — neurmărire atentă a parametrilor. întîrzieri in intervenții ș.a. — au o contribuție nedorită la poluarea mediului înconjurător. Dar nu sint singurele aspecte negative. Se întocmesc programe de lucrări detaliate, dar care, din- tr-un motiv sau altul, nu sînt aduse la indeplinire. Se pare că tonul îl dă chiar centrala industrială, care nu și-a îndeplinit propriile obligații. Avea sarcina să sprijine, prin institutele de cercetare, proiectare și întreprinderea din subordine cu profil de construcții de mașini, omologarea în anul trecut a instalației de stropire la o moară de ciment de la Fabrica de Ciment Tașca. soluție care urma să se generalizeze la toate unitățile de profil. La Cîmpulung, termenul de aplicare a expirat, iar randamentul de reținere a prafului de ciment este mai ceea ce înseamnă grame ne mc de sie. Grame care.tiei combinatului. înseamnă zeci de tone de ciment care sesc în atmosferă.Cele mai multe problemeează întreruperile în alimentarea cu energie electrică a combinatului, situație intîlnită și la alte unități similare. Prin specificul lor, fa

mie cu 2 Ia suta, un plus de 5 mili- pulberi in suspen- la nivelul produc- zeci și se iro-am-saciscu- le cri

o substanțială reducere de pulberi emise. însă, in anumite zile apar fapt ce ne-a determinat atenția conducerii com

Ne aflăm in orașul Cim- peni. la Muzeul „Avram Iancu, conducătorul revoluției române din Munții Apuseni, 1848—1849", inaugurat de curind. Numeroase documente atestă locuirea neîntreruptă a Munților Apuseni, rezistența si lupta necurmată ale locuitorilor din această strămoșească vatră pentru libertate și dreptate, pentru o viață demnă, in care să fie stăpîni pe soarta lor. A- ceste emoționante și grăitoare dovezi, de-a lungul epocilor istorice, unele de mare zbucium, conduc pașii vizitatorului, in mod firesc. la marile împliniri contemporane, tn ultima sală de expoziție a muzeului. împreună cu tovarășul Zeno Nicoară. primarul orașului, discutăm în fața unor machete despre urbea de azi : ce a fost, ce este, ce va fi.— De la satul cu ulițe prăfoase de ieri, pe unde carele moților coborau a- gale, „cu donițe și ciu- bară" către țară, cu o vagă speranță pilpiind sub coviltire, la orașul industrial de astăzi — ne spune primarul — e distantă de la feștilă șî opincă, prezente în muzeu, la care se limita viată moțului, la marele baraj ridicat pe Arleș la Mihăilești. lingă.oraș, prin

care se asigură apa potabilă și industrială pentru noile centre muncitorești din Tara Moților, printre care Cîmpenii se afirmă plenar. Un număr de 35 obiective economice și so- cial-culturale s-au ridicat in anii construcției socialiste, cu deosebire după Congresul al IX-lea al partidului. De altfel, în anul 1965, in cinstea istoricului Congres al IX-lea al partidului, la Cîmpeni a fost înugurat primul bloc de locuințe cu 14 apartamente.Primarul arată un punct pe machetă impresionat de

Lemnului, la întreprinderea de Tricotaje, la Fabrica de Bere, unități industriale noi, construite în ultimele două decenii. Prin punerea în funcțiune a a- cestor obiective, producția industrială a orașului a crescut, față de anul 1965, de 10 ori. Lucrînd în aceste unități, moții își făuresc noi destine, pentru ei, pentru țară. Realizăm la Cîmpeni, la scară industrială, mobilă de artă și tricotaje de calitate. îndeletniciri de odinioară au fost ridicate, în ritmurile

Ca pretutindeni în țară. La scara unu pe unu. privim noutățile : blocuri de locuințe cochete cu spații comerciale și prestatoare de servicii, care conferă zonei centrale a orașului prospețime și armonie. Aici au mai fost construite și date în folosință și alte obiective de larg interes : complexul comercial și hotelier „Tulnicul", un modern cinematograf, noul local de poștă și telefonie automată urbană și interurbană. In viitor, centrul va fi străbătut de un larg
Unaltele asemenea. însemne ale drumului de înnoiri ne care l-a deschis Congresul al IX-lea.tn acest bloc locuiesc și eu, continuă primarul. Iar in acest an. in cinstea celei de-a 45-a aniversări a gloriosului August 23. vom consemna darea in folosință a apartamentului cu numărul 1 000. Toate — locuințe luminoase construite în blocuri noi. moderne. Sînt locuințe pentru cei care lucrează la întreprinderea de Prelucrare a

oraș în plinăgeneroase ale industrializării socialiste, la rangul de profesii industriale practicate cu talent și răspundere.Noua instituție muzeistică din Cîmpeni. la amenajarea căreia moții au participat cu firesc respect, este găzduită chiar in clădirea in care Avram Iancu a avut cartierul general în timpul Revoluției de la 1848—1849. Clădirea este acum înconjurată de șantiere și macarale. La Cîmpeni se construiește mult.

dezvoltare
bulevard.Pe șoseaua nouă, „de ocolire", construită pe malul Arieșului. nu mai trec azi carele, moților, ci puternice autobasculante, mașini de transport. Trafic intens, semn al dezvoltării industriale a zonei.Ce mai este nou la Cîmpeni 1 11 ascultăm pe primar :— Nimic nu s-a construit întîmplător. Noile edificii au fost înălțate în ritmul de industrializare a tînărului oraș. Așa au fost date în folosință, printre

altele, liceul Industrial și școala generală cu 16 săli de clasă (înainte cîți pui de moți răzbeau spre învățătură ?), spitalul orășenesc cu 250 de paturi și policlinică, noua autobază, noua autogara, noile baze de producție pentru activități care se desfășoară aici in strinsă legătură cu viața de zi cu zi a orașului, cu noile lui aspirații.Localnicii îi mai spun cu mîndrie orașului lor „Capitala Țării Moților". Prin transformările temeinice pe care le cunoaște Cîmpenii reprezintă un simbol al prefacerilor care au cuprins întreaga zonă a Munților Apuseni. Pentru că iubesc atît de mult prezentul și se dăruie lui. fac adesea comparații cu trecutul, cu viata aspră dusă de înaintașii lor. Cunoașterea ei este o datorie pentru tînăra generație. Astfel, la noul muzeu, în- tr-un grăitor simbol, sint expuse primele donații primite din partea unui elev din Cîmpeni și a învățătorului pensionar Pam- fil Albu din Lupsa.Aspirații împlinite la Cîmpeni, un tinăr oraș al țării.
Ștefan DINI CA

sarcinilor.de
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PLANUL îl\l ÎNTREAGA ECONOMIE REALIZAT INTEGRAL
- pînă la 23 August pe opt luni, pină la Congresul al XlV-lea pe întregul an!

la Întreprinderea minieră cImpulung

MINERII RĂSPUND CHEMĂRII PRIN FAPTE DEOSERUE
IN TELEGRAME ADRESATE

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

DE MUNCA $1 ANGAJAMENTUL VA FI INUEPLINITParcurgem o etapă de puternică angajare și mobilizare a tuturor forțelor de care dispune economia țării, practic a întregului nostru popor, care, potrivit unei frumoase tradiții muncitorești făurite in anii socialismului și îmbogățite in epoca inaugurată de istoricul Congres al IX-lea al partidului, este angajat cu întreaga sa capacitate de creație și dăruire, în industrie, in construcții, in cercetare și proiectare, in toate celelalte domenii ale producției materiale pentru realizarea întocmai a prevederilor planului, a importantelor obiective cuprinse in programele de dezvoltare a țării. < întrecerea socialistă cunoaște in aceste zile adevărate momente de virf, pretutindeni inregistrîndu-se adevărate recorduri în producție, evidențiindu-se experiențe valoroase în ce privește organizarea muncii și a producției, promovarea noului, a celor mai eficiente tehnici și tehnologii de execuție.Intre aceste experiențe deosebite dobindite in activitatea desfășurată in economie pentru a îndeplini sarcinile de plan la toți indicatorii și pentru a înfăptui întocmai angajamentul de a realiza pină la 23 August planul pe 8 luni, iar în cinstea Congresului al XlV-lea planul pe întregul an, se remarcă cea a colectivului de muncă din cadrul întreprinderii Miniere Cimpulung. unitate fruntașă ani de-a rindul, unde și în acest an producțiile se situează constant peste nivelul prevederilor zilnice. Concret, in perioada care a trecut din acest an, din abatajele de la Berevoiești, Cotești. Jugur, Pescăreasa și din cariera de la Aninoasa au fost extrase suplimentar 31 311 tone lignit. Prevederile la producția-marfă au fost îndeplinite In proporție de 103 la sută, iar la producția netă în proporție de 110 la sută. Depășiri substanțiale au fost înregistrate și la capitolul investiții, unde valoarea lucrărilor executate supli
LA ÎNTREPRINDEREA MECANICĂ BACĂU

URGANIZARE. MUNCA UE FUARTE DUNA CALITATEîn toți anii actualului cincinal, colectivul de muncă de la întreprinderea Mecanică Bacău — unitate fruntașă in întrecerea socialistă — și-a îndeplinit, lună de lună, in mod ritmic. sarcinile de plan la producția fizică și in primul rind la export, li- vrind suplimentar beneficiarilor interni și partenerilor de peste hotare însemnate cantități de produse de bună calitate. Și în perioada care a trecut din acest an prevederile planului au fost depășite cu 8 la sută la export total și aproape 30 la sută pe devize convertibile. De notat că toate contractele și comenzile au fost onorate la termenele prevăzute, multe dintre ele chiar în avans. Faptul că cei mai mulți dintre partenerii externi, deveniți de acum tradiționali pentru întreprinderea băcăuană, cum ar fi o seamă de firme din Italia și din R.F. Germania, contractează an de an cantități tot rnai mari de organe de asamblare ce poartă emblema a- cestei unități, dovedește că sint mulțumiți atit de calitatea produselor, cit și de promptitudinea cu care a- cestea sint livrate. Cit de prompți sint oamenii de aici în livrarea produselor la export se poate vedea și din următorul exemplu : „La jumătatea lunii iunie, firma «Watt» din R.F. Germania ne-a solicitat să-i trimitem în avans un lot de produse speciale, care aveau termen de livrare în partea a doua a anului — ne spune subinginerul Ștefan Păduraru, șeful secției nr. 1. unde se realizează întreaga producție pentru export. Cu un efort în plus, am reușit ca la finele lunii să livrăm partenerului întreaga cantitate de produse solicitate".Asemenea fapte de muncă și rezultate deosebite sint posibile numai printr-o organizare exemplară a producției și a muncii și printr-o muncă 

mentar se cifrează Ia peste 11 milioane lei.De fapt, acționind pentru realizarea și depășirea planului de investiții, minerii musceleni au pregătit în devans noi fronturi de lucru, noi capacități din care să poată extrage acum importante producții suplimentare de cărbune. Astfel, potrivit celor spuse de tovarășul inginer Florea Stoenescu, directorul unității, în prezent, la lucrările de pregătire 
• Indici superiori de folosire a tuturor utilajelor 

și instalațiilor din cariere și abataje

• Noi echipamente realizate prin autodotare 
asigură creșterea gradului de mecanizare 
a lucrărilor miniere

se înregistrează un avans de 124 de metri liniari, iar la lucrările de deschidere și săpare un avans de 53 de metri. „Dacă în fiecare din lunile care au trecut din 1989 am reușit să livrăm suplimentar centralelor electrice circa 6 000 tone cărbune, sublinia inginerul Florea Stoenescu, in luna iulie vom căuta să realizăm o producție mult mai mare. Ținind in mină, in continuare, activitatea la lucrările de deschidere și pregătire avem» create toate condițiile — și in acest sens sint îndreptate toate forțele — să îndeplinim și chiar să depășim planul pe acest an in cinstea marelui eveniment din viața partidului nostru, din viața întregii țări — Congresul al XlV-lea — ale cărui documente programatice se află în prezent în dezbaterea colectivului nostru de muncă, pe masa de lucru a tuturor".Cele mai bune rezultate în între

făcută cu mult suflet de către întregul colectiv. Astfel, au fost organizate linii, ateliere și formații speciale. care lucrează numai pentru export, au fost introduse in fabricație, in același scop, peste 200 de noi sorto- tipodimensiuni de organe de asamblare pentru diferite ramuri industriale — construcții de mașini, chimie, energie electrică, industrie navală etc. în ultima vreme, in cadrul întreprinderii au fost puse în funcțiune linii teh
• Sarcinile la export — realizate înainte de 

23 August

• Măsuri tehnice și de organizare pentru 
îndeplinirea tuturor indicatorilor

nologice specializate. Intre care cele de tratament termic, care asigură creșterea rezistenței organelor de asamblare, linii de zincare la cald și electrochimică, ambele contribuind la ridicarea parametrilor tehnici și calitativi ai produselor. Este vorba de organele de asamblare pentru linii de înaltă tensiune, destinate unor parteneri din țările calde, de valorificarea superioară a metalului etc. îmbunătățiri substanțiale au fost aduse și sistemului de ambalare a produselor. Pe baza studiilor efectuate de colectivul de proiectare din întreprindere au fost stabilite tipuri speciale de ambalaje pentru fiecare categorie de produs. Astfel, mărfurile destinate țărilor din zonele calde, cu umiditate ridicată, sint expediate în ambalaje metalice, anticorozive. In același timp a fost adaptat sis

cerea desfășurată pînă acum în exploatările carbonifere din bazinul Cîmpulungului le-au obținut minerii din cariera Aninoasa. Aici s-au extras suplimentar peste 100 000 tone lignit. Plusuri importante în activitatea de extracție au înregistrat și minerii din sectoarele Berevoiești și Pe'scăreasa. Pentru a spori aceste realizări și pentru a livra cantități sporite de cărbune uzinelor electrice, colectivele de muncitori și spe

cialiști ale tuturor sectoarelor întreprinderii au in vedere în aceste zile noi acțiuni care vor determina intensificarea activității, atit la extracție și pregătire, cit și la transport, sortare și livrare. Astfel, intre Aninoasa și Cotești a fost montată de curind o nouă linie de funicular, care va prelua zilnic o cantitate de 3 500 tone lignit, transportat în prezent cu mijloace auto. Pe lingă economiile de carburanți obținute astfel se asigură o mai bună preluare a masei de cărbune aduse la suprafață, fluentizarea activității in depozitele de la gura minei. Pe de altă parte au fost luate noi măsuri pentru întărirea asistenței tehnice pe schimburi, pentru repararea și întreținerea corespunzătoare a mașinilor și instalațiilor,, astfel incit să se asigure funcționarea acestora la întreaga capacitate, randamente superioare in toate abatajele.

temul de paletizare tip „Euro". Ca urmare a acestor străduințe, prețurile încasate pe produsele livrate la export au crescut de circa două ori față de primul an al cincinalului. Un fapt merită amintit : de mai multă vreme, întreprinderea din Bacău nu a primit nici o reclama- ție privind calitatea produselor. Este și acesta un argument al creșterii, în ultima vreme, a numărului partenerilor externi veniți pe malul

Bistriței din Anglia, Siria, Iran, Egipt și din alte țări. La compartimentul pentru desfacerea produselor, responsabila cu exportul, tovarășa Doina Crivăț-Botică. ne-a informat că unitatea a primit deja cereri de ofertă pe anul viitor pentru mari cantități de organe de a- samblare zincate pentru diferite ramuri industriale.Eforturile întregului colectiv de aici sint îndreptate in aceste zile spre îndeplinirea sarcinilor de plan pe primele opt luni ale anului și a angajamentelor asumate în întrecere pină la 23 August. „Avem asigurate toate condițiile ca pină la marea sărbătoare a eliberării să realizăm integral prevederile de plan lă toți indicatorii, iar exportul să-l realizăm in prima decadă a lunii august — ne spunea tovarășul Dumitru Co- 

în aceeași ordine a preocupărilor, întregul colectiv de muncitori și specialiști ai întreprinderii acționează în aceste zile pentru creșterea gradului de mecanizare a lucrărilor in subteran, condiție esențială a creșterii vitezei de înaintare și deci de sporire a producției. „De-a lungul anilor, evidenția inginerul Petre Ti- beriu. șeful compartimentului tehnic al unității, in atelierele noastre au fost construite o serie de dispozitive, echipamente, accesorii și piese de schimb. Am intensificat aceas-’ tă activitate pentru a dota fiecare abataj cu mijloacele care s-au dovedit eficiente in activitatea de extracție. Prin aceste acțiuni, precum și pe baza măsurilor luate in ce privește buna folosire a combinelor de înaintare și a combinelor de abataj, a celorlalte instalații vom atinge în perioada următoare indici superiori de utilizare a mașinilor din subteran, indici care în prezent se situează la aproape 92 la sută, față de 86 cit este planificat".Angajamentul minerilor musceleni. hotărirea lor exprimată prin fapte este de a ridica producția suplimentară la 47 000 tone pină la sfirșitul lunii iulie. Aceasta inseamnă deja un avans de aproape 8 zile, care va fi in continuare majorat in luna august și apoi în lunile următoare. Garantează acest fapt recordurile înregistrate la zi, faptele raportate Ia sfirșitul fiecărui schimb de minerii din formațiile conduse de brigadierul Florian Dorcioman, Nicolae Trifan, Ion Nicula. excavatoristul Zafiu Anania, conducătorul auto Aurelian Mânu, de alți nenumărați muncitori și specialiști care probează cu inaltă răspundere și dăruire o inaltă conștiință, un puternic spirit creator, temei durabil al unor împliniri remarcabile, al unor noi succese în opera de construcție a societății socialiste pe pămintul patriei.
Nicolae M1L1TARU

jan, inginerul-șef al întreprinderii. De altminteri, planul la export pe devize convertibile pe primele opt luni ale anului l-am îndeplinit încă din ultima decadă a lunii iulie. Pentru a ne îndeplini angajamentul asumat aplicăm cu succes două noi tehnologii de fabricație, care au condus la creșterea simțitoare a productivității muncii, precum și a calității produselor, am pus in funcțiune noi utilaje și dispozitive, am asigurat asistența tehnică în toate cele trei schimburi, precum și o aprovizionare ritmică a tuturor locurilor de muncă cu materii prime, materiale și SDV-urile necesare".De la subinginerul Pavel Avătăjii, secretarul comitetului de partid, am reținut că pentru a avea garanția îndeplinirii tuturor acestor angajamente. în locurile cheie de muncă, cum ar fi cele de la refulat Ia rece, la liniile de tratamente termice, la forjă, au fost repartizați să lucreze în această perioadă comuniști cu o înaltă calificare, intre care maiștrii Stefan Manolache si Constantin Bo- cioagă, forjorii Dumitru Slătinaru, Mihai Baciu și Gheorghe Lazăr și alți fruntași ai întreprinderii.Sint cifre, fapte care dovedesc că oamenii muncii de la întreprinderea Mecanică Bacău au în vedere nu numai îndeplinirea exemplară a prevederilor contractuale și a sarcinilor de plan la export pe anul in curs, dar și amplificarea in perioada care urmează a acestei activități de maximă importanță pentru economia națională, pentru a intîmpina cele două mari evenimente politice, ale anului cu rezultate de excepție, in- deplinindu-și toate angajamentele asumate în întrecerea socialistă.
Gheorghe BALTA corespondentul „Scînteii"

Colective de muncă din numeroase întreprinderi 
raportează îndeplinirea înainte de termen 

a sarcinilor de planîn cinstea marilor evenimente din acest an din viața partidului și a țării — a 45-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și Congre’sul al XIV- lea al partidului —, oamenii muncii de pe întreg cuprinsul țării acționează cu dăruire și abnegație pentru realizarea și depășirea sarcinilor de plan. Un obiectiv central îl constituie îndeplinirea pină la 23 August a pianului pe opt luni, iar pînă la Congresul partidului realizarea planului pe întregul an.în telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, colective de muncă din numeroase intreprinderi raportează noi succese in producție. Astfel. „Filatura de Bumbac" din Drăgănești- Olt a realizat in avans producția fizică și marfă pe trei ani și 10 luni din acest cincinal, cu o

depășire de peste 1 500 tone la producția fizică și 108 milioane lei la producția-marfă.Succese Însemnate au înregistrat, de asemenea, oamenii muncii de la întreprinderea Antrepriză Montaj Service Automatizări și Telecomunicații București. întreprinderea de Calculatoare Electronice București și Combinatul de îngrășăminte Chimice Slobozia, care și-au indeplinit in devans pianul pe 7 luni din acest an.în telegrame se exprimă hotărirea fermă a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din unitățile menționate, de a acționa cu inaltă răspundere pentru realizarea în întregime a producției fizice planificate. în structura sortimentală prevăzută, cu deosebire a celei destinate exportului, asigurind astfel onorarea la timp a contractelor încheiate cu partenerii interni. și externi, ca și creșterea in continuare a eficienței activității economice.

Munca bine organizata, folosirea raționala a timpului de lucru au asigurat și la întreprinderea „Tehnofrig" din Cluj-Napoca obținerea unor rezultate de prestigiu Foto : Sandu Cristian
VOIVOZI BIHOR : 
• Suplimentar - 

importante cantități 
de lignitîmplinirea a 24 de ani de la istoricul Congres al IX-lea al partidului este cinstită de minerii bi- horeni printr-un succes de prestigiu : extragerea de la începutul actualului cincinal, peste prevederi. > a 400 000 tone lignit.. Amănunte ne oferă inginerul Mihai Iosub, directorul întreprinderii Miniere Voivozi : „Succesele muncii noastre se constituie într-o oglindă a calității activității desfășurate. Si cind spun asta mă gindesc la faptul că întregul spor de producție a fost obținut pe seama creșterii productivității muncii. Sint de remarcat, deopotrivă, temeinica pregătire a fronturilor de lucru, răspunderea muncitorească, climatul de autode- pășire promovate la nivelul fiecărei formații, al fiecărui loc 'de muncă. Angajamentul nostru unanim este ca. la cel de-al XlV-lea forum al comuniștilor români, să ne prezentăm cu planul producției fizice pe patru ani ai cincinalului îndeplinit exemplar". (loan Laza).

SLATINA : Efectele 
modernizăriiColectivul întreprinderii de Prelucrare a Aluminiului Slatina — unitate distinsă recent cu Ordinul Muncii clasa I pentru rezultatele obținute in 1988 in Întrecerea socialistă — raportează importante succese in muncă. Prin aplicarea programelor de organizare și modernizare, care au dus la creșterea productivității muncii și reducerea cheltuielilor materiale, oamenii muncii din această unitate au reali

zat. peste prevederile de plan, însemnate cantități de țevi pentru irigații, cabluri electrice armate, alte produse din aluminiu. Astfel, in ce privește producția fizică, numai țevile realizate suplimentar înseamnă punerea la dispoziția a- griculturii a circa 700 kilometri conducte din aluminiu pentru înfăptuirea programelor de irigații. De remarcat că 80 la sută din a- ceastă cantitate provine din aluminiul colectat prin întreprinderile județene de recuperare și valorificare a materialelor refolosibile. (Mihai Grigoroșcuță).
VASLUI : Produse 
de înaltă calitate 

realizate peste 
prevederiAmplificindu-și eforturile și con- centrindu-și atenția cu prioritate spre realizarea ritmică, de cea mai bună calitate și la toate sortimentele a producției fizice, colectivele de oameni ai muncii din întreprinderile industriale ale județului Vaslui obțin însemnate succese in îndeplinirea și depășirea acestui indicator economic, pe care le dedică apropiatei sărbători naționale de la 23 August și Congresului al XlV-lea al partidului. Astfel, prin sporirea productivității muncii și valorificarea superioară a materiei prime, materialelor și energiei, in perioada ce a trecut din acest an au fost realizate și livrate suplimentar economiei naționale și la export produse ale industriei electrotehnice și electronice in valoare de 8 milioane lei, utilaje pentru explorări geologice, foraj și exploatare sonde totalizind 12 milioane lei, 470 tone de utilaje pentru metalurgie. mari cantități de rulmenți, ventilatoare industriale, mobilă și mobilier din lemn, încălțăminte. 

țesături textile, produse abrazive ș.a. Totodată, șantierelor de construcții ale țării le-au fost expediate peste prevederi 3 100 mc prefabricate și panouri mari din beton armat. 900 tone de vată minerală și produse din vată, alte materiale termo și hidroizolatoare. Cele mai bune rezultate in întrecerea socialistă au obținut întreprinderile de rulmenți și „Abrom" din Birlad, Mecanica, de materiale izolatoare „Premi" și Textila din Vaslui, Fabrica de utilaj complex și „Hușana" din Huși, Fabrica de utilaje pentru construcții din Negrești, U.J.C.M. ș.a. (Petru Necuja).
MUREȘ : Succese 
ale energetîcienilorMobilizindu-se exemplar pentru a transpune în viață indicațiile și orientările date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, pentru îndeplinirea sarcinilor de plan la fiecare indicator, colectivele de ener- geticieni de pe cele trei platforme ale întreprinderii „Electrocentrale" Mureș — unitate distinsă, recent, cu Ordinul Muncii clasa I în întrecerea socialistă pe anul 1988 — au obținut succese deosebite în îndeplinirea sarcinilor de producție. Astfel, in perioada care a trecut din acest an, ei au produs și pulsat în magistralele energetice ale țării, in plus față de sarcinile de plan, 314 milioane kWh energie electrică. Acest succes are la bază preocuparea statornică a lucrătorilor de aici pentru asigurarea funcționării in deplină siguranță a complexelor instalații din dotare și executarea unor reparații și revizii tehnice de înaltă calitate, pe seama cărora energia electrică produsă să fie realizată cu consumuri reduse de energie și combustibil. (Gheorghe Giurgiu).

In județul Giurgiu, acum, după încheierea recoltării griului, cooperatorii, toți oamenii muncit din a- gricultură sint preocupați de realizarea celorlalte lucrări de sezon, la timp și la un inalt nivel calitativ. Rezultatele obținute la cerealele păioase — orz și griu — atestă munca de calitate, inalta răspundere pentru respectarea cu strictețe a tehnologiei fiecărei culturi. Județul Giurgiu a realizat o producție medie de 7 510 kg orz și 8 100 kg griu la hectar, cea mai mare producție din istoria acestor meleaguri. Este semnificativ faptul că numărul unităților care au obținut producții de peste 8 000 kg la hectar este destul de mare (cooperativele din Bucșani, Mihai Bra- vu, Malu. Slobozia. Greaca, Herăști, I.A.S. Mihăilești. Toporu și Adunații Copâceni), iar alte trei — cooperativele agricole Braniștea, Oinacu și Călugăreni — au realizat peste 10 000 kg griu la hectar.Fără îndoială că la realizarea a- cestor producții un rol hotărîtor l-a avut și activitatea mecanizatorilor in cele 7 zile cit a durat campania de recoltare. A fost un model de organizare, iar oamenii și mașinile lor au dat un adevărat examen. Deși solicitările au fost mai mari la griu decit la orz, cele 1 005 

combine au funcționat bine, ne spune inginerul Florin Cenciu, directorul trustului județean de mecanizare a agriculturii. Spre deosebire de alți ani, unitățile agricole au acordat o grijă deosebită asigurării condițiilor de muncă și de viață pentru mecanizatori, oferindu-le hrană caldă, iar conducerile S.M.A. acor- dind zilnic stimulente materiale celor care s-au distins printr-o muncă deosebită. 'S-a terminat campania griului, o campanie scurtă in care intreaga recoltă a fost transportată și pusă la adăpost. Acum, atenția cooperatorilor, a tuturor lucrătorilor din agricultura județului este concentrată in alte domenii devenite prioritare in aceste zile.ÎN GRĂDINILE DE LEGUME activitatea se desfășoară în prezent pe multiple planuri. Rezultatele bune obținute pină in prezent ii mobilizează și mai mult pe legumicultori. La întreprinderea de Producere a Legumelor Uzunu și I.P.I.L.F. Giurgiu s-au realizat peste 10 tone de mazăre păstăi la hectar. De altfel, oamenii muncii din județ au raportat încheierea recoltării mază- rii boabe de pe întreaga suprafață cultivată, realizing o producție me

die de 4 300 kg la hectar. Producții bune s-au realizat și la cartofii timpurii, depășindu-se prevederile planului la I.A.Ș. Giurgiu. Asociația Legumicolă Vedea, la cooperativele
Se menține ritm intens 

la executarea lucrărilor agricole
agricole Gostinu, Braniștea și Bă- neasa cu 3—5 tone la hectar.„In momentul de față, ne spune inginerul Matei Birnescu, directorul întreprinderii de Producere a Legumelor. recoltăm și expediem spre Capitală zilnic cantități mari de legume (tomate, ceapă, morcovi, verdețuri). După ploile abundente am executat prașilele mecanice și manuale la toate culturile, efectuînd in același timp și fertilizarea. Am a- cordât o mare atenție tratamentelor fitosanitare pentru că ploile frecvente, căldura, umezeala la sol, toate favorizau instalarea bolilor. Mun

ca făcută cu grijă și competență ne răsplătește eforturile. Tomatele promit o producție bună, o depășire a planului cu peste 4—5 tone la hectar, iar la ceapa uscată vom realiza

ÎN UNITĂȚI DIN 

JUDEȚUL GIURGIU

o producție de peste 25 de tone la hectar. Avem un an al producțiilor mari, pentru că este și un an al muncii de calitate. La volumul mare de muncă, îndeosebi la recoltat, sintem sprijiniți de circa 600—800 de elevi prezenți zilnic în grădina noastră. Fac treabă bună și sintem mulțumiți de aportul lor".

LA CULTURILE DUBLE. Din cele64 000 hectare destinate culturilor duble, unitățile agricole din județul Giurgiu au semănat pină in prezent peste 50 000 hectare. Mai concret.

s-au semănat cu porumb 27 500 hectare. cu legume 7 775 hectare, iar cu furaje o suprafață de 15 170 hectare. „Am luat măsuri ca in cîteva zile să încheiem și această lucrare, ne spune inginerul Mihai Miron, directorul general al direcției agricole județene. Acolo unde mai sint paie pe cimp se folosesc toate atelajele din comune pentru transportul acestora in bazele furajere. Nu va ră- mine nici un balot in cimp, pentru că paiele sint și ele cuprinse în balanțele furajere ale unităților. în felul acesta, se asigură și condițiile necesare pentru semănat. S-a stabi

lit ca, la pregătitul terenului, formațiile de mecanizatori să lucreze în două schimburi, de zi și de noapte. Toți specialiștii noștri sint mobilizați pentru realizarea integrală a planului de culturi duble fiindcă in acest an există condiții deosebite pentru realizarea unor producții bune. Avem în județ numeroase unități agricole, ca Putineiu, Braniștea, Greaca, Bolintin Vale, Roata, Carto- jani, Mihăilești, unde imediat după recoltarea orzului s-a semănat porumb în cultură dublă, iar plantele sint bine dezvoltate. Pe aceste terenuri s-au executat cîte o prașilă manuală și una mecanică. In aceste zile se recoltează inul de pe o suprafață de 1 700 hectare, evaluin- du-se o producție medie de 3 000 kg tulpine și 2 200 kg semințe".în drumul nostru prin județ nl s-au confirmat multe din spusele directorului general. La Cooperativa Agricolă Călugăreni, unitate fruntașă în realizarea unor producții mari de orz și griu, s-au semănat cu a doua cultură aproape 800 de hectare. „Am semănat 450 hectare cu porumb și 338 hectare cu furaje. După cum se prezintă vegetația a- cestor culturi sintem convinși că vom obține producții bune și pe a- ceste suprafețe, — ne spune Ion 

Slujitoru, inginerul-șef al unității. Am semănat în cultură dublă și succesivă importante suprafețe de legume pentru toamnă. De altfel, grădina unității noastre a fost în fiecare an o sursă importantă de venituri, tocmai prin producțiile mari obținute și valorificate la timp.ACUM, IRIGAȚII PE TOATE SUPRAFEȚELE ! Aceste zile din ultima parte a lunii iulie sint botări- toare pentru încheierea multora din lucrările din cimp și în special la semănat și întreținerea culturilor, la recoltarea legumelor și fructelor, la irigarea sfeclei, a porumbului și a soiei. Din datele furnizate de direcția agricolă rezultă că mai puțin de jumătate din suprafața cu porumb nu a primit decit o singură udare, la sfeclă s-au aplicat udări doar pe 50 la sută din suprafață, iar la soia și pe mai puțin. Este necesar, așa cum s-a stabilit și la ultima ședință a comandamentului județean agricol, să se intensifice activitatea in domeniul irigațiilor, pentru a asigura culturilor apa de care au în prezent mare nevoie.
Petre CRISTEA 
Ion GAGHII corespondentul „Scînteii"
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Eficiența educației juridice»
la proba faptelor

îr.treaga activitate de popularizare a legilor țării, de dezvoltare a conștiinței juridice înaintate a cetățenilor se desfășoară — și în județul Hunedoara — sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, cu sprijinul organizațiilor de stat, de masă și obștești, al tuturor factorilor educaționali. Pentru a se asigura creșterea eficienței formelor și metodelor de propagandă juridică, de prevenire a faptelor antisociale a fost selecționat un grup de conferențiari din rîndul activiștilor de partid și de stat, cu o bogată experiență și vocație pentru această activitate. O participare susținută la a- ceastă activitate o are Asociația juriștilor, care acționează pe baza cunoașterii in amănunțime a stării de legalitate în județ, a unor minuțioase inalize in localități, Întreprinderi, instituții și școli. Un accent deosebit se pune pe diferențierea activităților ce se desfășoară pe categorii socio- profesionale, organizarea unor întîl- nlri pe microgrupuri de participanți, ce se desfășoară sub genericul „Legile țării, legile noastre, să le cunoaș- em, să le aplicăm, să le respectăm!".După cum ne relatau tovarășii Constantin Iovănescu, secretar al Comitetului Municipal de Partid Petroșani, Traian Chelba șl Vasile Rusu. secretari ai comitetelor de partid de a minele Petrila și Lupeni, precum și o serie de secretari ai organizațiilor de partid din șantierele de construcții. acțiunile de propagandă juridică se bucură de un real interes in rindurile oamenilor muncii. Cu deosebire ișl dovedesc eficiența acțiunile organizate pe grupuri, mai argi sau mai restrinse, cu aceleași preocupări in muncă și viață, prezentarea unor filme, diapozitive, planșe foto și benzi magnetice cu diferite înregistări ce se folosesc mai ales în combaterea actelor de neres- poctare a normelor de protecție a nuncii, a unor cazuri de risipă sau lipsă de grijă față de gospodărirea avutului obștesc, care au avut loc în unele unități miniere, precum și pe șantiere de construcții sau în coope- ative agricole de producție.O metodă bună folosită pentru creșterea răspunderii fiecărui cadru ehnic-ingineresc, a fiecărui om al muncii in aplicarea întocmai a mecanismului economico-financiar. in înțelegerea temeinică a calității de proprietar. producător și beneficiar este participarea juriștilor la adunările

generale ale oamenilor muncii din bazinul minier al Văii Jiului, de pe platformele siderurgice din Hunedoara și Călan, din unitățile producătoare de energie electrică de la Mintia-Deva, Paroșeni și Rîu Mare- Retezat, în alte unltăti din industrie și agricultură, intervențiile ce le fac aceștia prin exemple concrete de nerespectare a unor dispoziții legale și consecințele acestora, prezentarea stării de legalitate din unități sau localități, cu unele exemple negative care au determinat, înlesnit ori favorizat unele manifestări necorespunzătoare.în ultima perioadă, împreună cu consiliile populare, șe organizează, în toate cele 12 orașe ale județului, în cartiere sau unități economice, precum și tn unele comune cu un număr mal mare de locuitori, convorbiri cu grupuri restrînse de persoane care sint cunoscute că au manifestări necorespunzătoare — abateri de la normele eticii și echității socialiste, ale conduitei cetățenești, sustragerea de la muncă sau comiterea unor fapte antisociale — cărora li se prelucrează dispozițiile legale pe care le-au încălcat și sint avertizați asupra consecințelor pe care le vor suporta în cazul repetării abaterilor.O mare grijă se manifestă față de acțiunile ce se organizează în sprijinul ocrotirii și întăririi relațiilor de familie, respectării și apăpării proprietății socialiste, îndeplinirii normelor de muncă in unitățile agricole, întăririi ordinii și a disciplinei în toate formațiile de lucru. La Brad. Orăștie, Hațeg, Vulcan, Uricani, in alte orașe din județ au avut loc în- tilniri cu părinții minorilor care au săvîrșit anumite abateri de la normele de conduită morală, în cadrul cărora s-au analizat catizele manifestărilor necorespunzătoare și s-au făcut recomandări părinților, care să conducă la creșterea rolului familiei în prevenirea faptelor reprobabile. A devenit o practică in municipiile Deva, Hunedoara și. Petroșani și în orașele județului organizarea consfătuirilor cu factorii de răspundere și anumiți lucrători din domeniul comerțului. al sănătății sau învăță- mîptului, în cadrul cărora s-au prezentat materiale de analiză privind modul in care s-a respectat legalitatea, starea disciplinară din colectivele de muncă arătindu-se ce prevederi legale au fost încălcate și cauzele ce au determinat sau înlesnit unele abateri.

juriștilor din a unor activiști dirigenție și la de sărbătorireaCu participarea procuratură, justiție, de stat, la orele de acțiunile prilejuite majoratului s-au prezentat, in liceeși școli profesionale, expuneri pe diferite teme educative. au fost subliniate drepturile și obligațiile tineretului, responsabilitatea socială a fiecărui tînăr în respectarea regulilor de comportare în societate, și a legilor statului, Pentru educația cetățenească a oamenilor muncii, intr-un mare număr de unități economice, îndeosebi industriale și agricole, s-au organizat dezbateri în cadrul cărora s-au discutat și relațiile de conlucrare și colaborare între unitățile socialiste reglementate de Legea nr. 3 din 1988.Juriști, alte cadre cu atribuții corespunzătoare sint nelipsiți de la in- tîlnirile cetățenilor ce au loc în toate cartierele de locuințe din orașe și municipii, precum și în sate, în cadrul „Tribunei democrației" organizate de F.D.U.S., în brigăzile științifice ce se deplasează la sate, la consultațiile juridice acordate în unități economice, Ia centrele de creație „Cintarea României".Faptul că se manifestă încă abateri de la normele eticii și echității socialiste, că sînt încălcate încă unele prevederi ale legilor, reguli de comportare și conviețuire in societate impune Asociației juriștilor, tuturor factorilor educaționali să diversifice și mai mult acțiunile de popularizare, explicare și însușire a legilor, a normelor eticii și echității socialiste, să intensifice activitatea de educație juridică. Este necesar să fie organizate activități educative mai larg-cuprinzătoare, cu tinerii și tinerele, cu viitoarele mame. Așa cum remarca tovarășul loan Retegan. președintele Asociației juriștilor din județul Hunedoara, există încă mari posibilități de a asigura continuitatea și eficiența acțiunilor educative, juridice, mai ales in unitățile economice industriale și agricole. în așa fel încit în fiecare secție, atelier, brigadă sau loc de muncă să se întroneze, in spiritul cerințelor documentelor de partid, al Tezelor pentru Congresul al XIV-lea al P.C.R. un climat anga- jant de muncă, de deplină legalitate, de ordine și disciplină muncitorească. in concordanță cu principiile eticii și echității socialiste.
Sabin CERBII corespondentul „Scînteii*

George Enescu notează la un moment dat : „eu cint ce e scris, dar încerc să redau tot ce e scris". Intr-una din „convorbirile despre muzică", dirijorul Wilhelm Furtwăngler face o interesantă și exactă remarcă. în zilele noastre nemaiexistînd dificultăți tehnică, putîndu-se cinta „tot ce e scris" cu maximă fidelitate („O privire asupra evoluției tehnicii instrumentale este edificatoare in acest sens"), „abia atunci și legat de aceasta au apărut problemele de interpretare. Aceste probleme nu tin loc de «tehnică»; ele vizează un singur punct : cel în care se intilnesc aspectul tehnic cu cel sufletesc". Ultimul înseamnă : motivație interioară, expresie lăuntrică — într-un cuvint, viziune. Cei mai ușor lucru poate deveni dificil și invers, dificultățile tehnice surizător absența derii în adine, vide.Adevăruri. ă- cestea, cit se poate de valabile și pentru arta dirijorală. Semnificativ, celebrul șef de orchestră considera mai ușor _ de interpretat muzică modernă, în comparație cu < trilor clasicismului, tru că in marea (aparentă) a muzicii

depășite sint, in pătrun- miezul sensuri

LA ȘCOALAJ

cunoașterea în timp a unul repertoriu solid și divers, interpretarea acestuia nu numai cu un singur ansamblu. stăpinire de sine și prezență de spirit, educabile și ele in urma unei practici cuprinzătoare, Acestea pe lingă calitățile native și instrucția oferită de școală și de in- tilnirea, adeseori decisivă, cu mari șefi de orchestră. Un dirijor, se spune pe drept cuvint, se formează mai greu. Apoi, pe de altă parte, e puțin acceptabil astăzi tipul dirijorului îngust „specializat", adept doar al unui singur gen de muzică. Proba de foc o constituie capacitatea de a demonstra că poți aborda cu succes deopotrivă muzica simfonică și de cameră, creația de operă. Marii dirijori din istoria muzicii au făcut-o cu prisosință.Cu atit mai mult exemplele șefi-

Tehnician de clasă, virtuoz ca șl Mandeal, dovedind o profundă cunoaștere stilistică și un rarisim simț al proporțiilor, al construcției muzicale, Horia Andreescu este un dirijor cu fire romantică, dar de un echilibru, finalmente, clasic. Cum se împacă aceste două atitudini nu e, la urma urmei, foarte greu de observat. Elaborarea se transformă pe podiumul de concert in spontaneitate, arhitectura severă devine o formă de vizionarism. Patetic, nu e totuși exagerat : temperamentul său conferă aura de strălucire unei conștiințe artistice riguroase. Un romantism așezat, așadar, in ramă geometrică, și acest lucru, evident și in Eroica beethoveniană, și in prima simfonie de Mahler, și in 
Simfonia V de Sostakovtci ori. mat ales, la Bruckner, e poate trăsătura

Tinerii dirijori și lecția 
unei prestigioase tradiții

cea a rhaeș- tocmai pen- i „simplitate" ___________ _ i lor se ascund esențe nu lesne descifrabile. Dacă arh transformă — încă — in concepte afirmațiile de mai sus, am spune că fidelitatea concentrată față de „ființa" spirituală și tehnică a partiturii nu exclude viziunea. Dimpotrivă : tot atita originalitate cită profundă înțelegere, de la stabilirea planurilor mari, a sensului mișcării simfonice pină lă cele mai subtile componente. Toate devin in actul interpretativ responsabile într-o măsură sau alta de spiritul muzicii respective, de conținutul adine ce se „desfășoară" in formă, structie, detaliu structural sau orchestratie. atmosferă etc.Acest tip de originalitate ni se pare trăsătura particulară a tinerilor dirijori, afirmați plenar în ultimul timp, ca mărturie definitorie a izvorului inepuizabil de talente de care dispunem, dar șl a condițiilor și climatului instaurat și în Viata culturală a țării, după Congresul al IX-lea al partidului, cind s-au creat bazele materiale și principiale ale dezvoltării ample și diverse tiei artistice. Calificativul trebuie privit însă într-un specific in cazul șefului de tră. în jur de 40 de ani un dirijor abia dacă atinge pragul maturității. Aceasta pentru că îi sînt absolut necesare celui ce oficiază la pupitrul dirijoral și o relativ îndelungată experiență în fața orchestrei.

con- de

a crea- „ținăr" context orches-

MUZEULUILa numai un an de zile după ce. la Sibiu, s-a redeschis, intr-un nou lăcaș, Muzeul județean de istorie, • in municipiul Mediaș a fost inaugurat, mtr-una din cele mai vechi construcții de pe teritoriul localității, Muzeul municipal de istorie, ce cuprinde un patrimoniu bogat, edificator pentru istoria, cultura și civilizația acestui ținut. Deschiderea acestei noi instituții muzeale se înscrie în contextul unei acțiuni de largă cuprindere, menită să asigure punerea deplină în valoare a patrimoniului cultural-național existent in județ. Ideea tematică ce a stat la baza organizării expoziției permanente de istorie din Mediaș a fost de a înfățișa istoria acestor locuri din cele mai vechi timpuri și pină în prezent, integrată organic istoriei noastre naționale.Expoziția de bază se deschide cu prezentarea celor mai vechi și reprezentative descoperiri din paleolitic și neolitic, atestînd, deopotrivă, vechimea și densitatea locuirii preistorice în spațiul de etnogeneză al poporului român. înfloritoarea civilizație neolitică este reprezentată de piese ceramice, de o inegalabilă frumusețe, pictate in motive geometrice ; ele au fost descoperite la Mediaș și in localitățile învecinate, Poarta și Tirnava. Amplu și documentat sint evocate civilizațiile bronzului și ale fierului, prin unelte, podoabe și arme, care documentează o intensă

tivitate metalurgică" in zonă. Ceramica de tip Noua, reprezentată prin* vase cu torți supraînălțate, eu butoni sau creastă, omoplat crestat, ilustrează aportul culturilor locale de la sfîrșitul epocii bronzului la formarea primei virste a fierului. de cind datează așezarea fortificată de la Mediaș — Dealul Cetății. Din nivelul hallstattian al acestei așezări au rezultat vase ceramice mijlocii și mari de culoare neagră, decorate cu canelurl, caracteristice culturii numite Mediaș. Cultura materială și spirituală a geto-dacilor. continuitatea dacy-romană și desăvir- șirea procesului de etnogeneză sint bogat demonstrate și argumentate prin prezentarea stațiunilor arheologice de la Mediaș. Șeica Mare, Pănade. Bratei și Poarta. Un bogat și divers material tridimensional și numeroase hărți ilustrează dezvoltarea societății feudale în sudul Transilvaniei, iar mai apoi dezvoltarea unitară a poporului român in evul mediu.Un capitol deosebit in cadrul expoziției îl constituie viața politică în secolele XIV-XVIII prin prezentarea luptei comune a celor 3 țări românești pentru unitate statală și independență. In cadrul acestui mare capitol este prezentat sistemul defensiv al Mediașului, rolul său in efortul comun al țărilor române pentru apărarea independenței naționale.O tratare deosebită, prin bogăția

și valoarea documentelor folosite, iși găsesc in expoziție și marile momente ce jalonează istoria modernă a patriei noastre. Astfel, sint prezentate mișcarea „Supplex Li- ,belus Valachorum". activitatea reprezentanților Școlii ardelene, revoluția lui Horea, Cloșca și.Crișan, forța sa de iradiere și ecoul pe care l-a avut in epocă. In tratarea revoluției române de la 1848—1849 accentul este pus pe desfășurarea acesteia in Transilvania, fiind o- glindită activitatea revoluționară a Iui St. L. Roth și a lui Ștefan Moldovan.Pe baza unor suite de documente originale sau fotocopii sînt ilustrate constituirea statului național român modern, proclamarea independenței de stat a României, lupta românilor transilvăneni împotriva dualismului austro-ungar, crearea primului partid politic al clasei muncitoare, participarea României la primul război mondial, făurirea statului național român unitar. In acest cadru sint ilustrate prefacerile din statul român unitar, evidențiindu-se rolul clasei muncitoare în desfășurarea vieții sociale și politice, marile sale lupte purtate cu deosebire după făurirea la 8 Mat 1921 a Partidului Comunist Român, lupte ce au culminat cu victoria istorică de la 23 August 1944, deschizătoare de epocă nouă în viața poporului român.în cadrul expoziției un

țiu larg și generos este rezervat ilustrării amplei activități revoluționare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar generai al partidului, luptei sale pline de dăruire și eroism, viața sa identificindu-se pe de-a-ntregul cu lupta Partidului Comunist Român pentru progresul și bunăstarea poporului și a patriei.Sub genericul „Dezvoltarea eco- nomico-socială a Mediașului în anii Epocii Nicolae Ceaușescu", exponatele evocă marile realizări obținute de poporul nostru in perioada inaugurată de Congresul al iX-lea. eveniment crucial in istoria contemporană a patriei. Numeroase grafice, exponate, produse noi și prototipuri, brevete de invenții și diplome, medalii dau contur spectaculoaselor realizări pe plan local in domeniile economic, științific, al culturii mintului, al cercetăriiExpoziția se încheie zentarea perspectivelor
și învăță- științifice. cu pre- deschise României socialiste, județului biu și municipiului Mediaș de tre documentele de partid și stat, direcțiile de dezvoltare acest cincinal, precum și hotă- rirea și angajamentul colectivelor de oameni medieșeni de a le neabătut în viață.

Sică- de inferm ale ai muncii transpune
Ion Onuc NEMES corespondentul „Scinteii

Știința lecturii

textuală. Lectura interpre- i tativă — sursă a comicului
tuia icALUiui niuiai, .codarea titlului care l trimite la alt titlu : o abordare dinamic-con-

DĂRMĂNEȘTI : „Serbările
Uzului"La Dărmănești, unul din cele mai tinere orașe ale țării, s-a desfășurat, in cadrul Festivalului național „Cintarea României", o săp- tămină culturală complexă, intitulată „Serbările Uzului". Dedicată aniversării a 45 de ani a marii noastre sărbători naționale și Congresului al XlV-lea al partidului, această amplă manifestare politico- ideologică și cultural-artistică a înscris in program o suită de simpozioane, mese rotunde, seri literare, vernisări de expoziții, spectacole artistice. Și-au dat concursul oameni de cultură și artă din județul Bacău, precum și formații artistice fruntașe laureate ale Festivalului național „Cintarea României". (Gheorghe Baltă).

BRĂILA : „Cîntare omului 
și holdelor bogate"Sub acest generic, in județul Brăila s-au desfășurat ample acțiuni cultural-educative dedicate fruntașilor de pe ogoare. Succesul deosebit repurtat in campania de seceriș — județul de la Dunărea de Jos înregistrind cele mai mari recolte din istoria acestor locuri, cu producții medii la hectar de 7 509 kg orz și 9 110 kg grîu — a fost sărbătorit cum se cuvine. Rezultatele obținute au fost sugestiv prezentate prin grafice și panouri, iar pe scenele amenajate in aer liber. la B’aspva, Camnita, Viișoara, Colțea, Dudescu. Lacu Sărat, Scor- țaru Vechi, Romanu, Ianca. Spiru Haret, Olăneasca și altele, formațiile locale șl din municipiul Brăila au susținut spectacole cultural- artistice. (Candiano Priceputul.

In Înțelesul ei de bază, ca acțiune de a citi, cu tot ceea ce implică în ordinea gindirii, a sensibilității, 
lectura se constituie drept cel dinții și, desigur, unul dintre cele mai complexe, mai rafinate obiective ale învățămîntului, prin valoarea ei de criteriu al judecății și probă a putinței de comunicare, implicînd în final capacitatea de a-i descoperi lumii șensuri și dincolo de semnificația aparentă. Nu e de mirare deci că obiectivul lecturii, ori cel al cugetării limpezi, ori cel al înțelegerii lumii în uriașa ei devenire, dar și in stabila și esențiala ei continuitate, ori cel al pătrunderii in necuprinsele universuri individuale prin raportarea lor la o mereu reînnoită ordine spațială șt temporală — iar liniile asocierii configurează, cum vedem. întregul portret al lumii moderne — nu e deci de mirare că un asemenea obiectiv, deși beneficiază de eforturi considerabile, orîn- duite pe tot parcursul claselor I—XII. rareori poate fi socotit pe deplin atins, în rindurile elevilor se în- tilnesc destul de frecvent cazuri, și nu numai la clasele mici, cînd lectura lasă de dorit in privința caracterului ei corect, curent și conștient, iar unele dintre obiectivele sale imediate, cum ar fi dezvoltarea capacității de înțelegere și de interpretare a celor citite, mai cu seamă prin formularea judecăților de valoare, educarea exprimării limpezi și frumoase, alcătuirea, pe temeiul acestor corelații, a

unei metode superioare de învățare, de pregătire, se situează clteodată la distanțe greu accesibile.Dar și cînd sint întrunite aceste condiții preliminare, lectura școlară păcătuiește uneori prin închistarea ei într-o viziune unilaterală ce eclipsează subiectivitatea receptoare, attt de impetuoasă și de proteică totuși în etapele de vtrstă școlară. Drept urmare, formulei de

tigioase cadre didactice universitare. liceale, de cercetători științifici din domeniul lingvisticii, istoriei literare ș.a. din întreaga țară. După susținerea. în plenul lucrărilor, a comunicărilor: Unele teorii asupra lecturii, Lectura în școală — o abordare psihopedagogică. Diverse finalități și niveluri de complexitate ale lecturii, au urmat lucrările pe secții. Cele șase secții au

Lectura interpretativă a ț textului literar și compo- i nentele nonverbale ale / contextului explicit, Obser- i vatii asupra lecturii în cla- ț sele/seminariile de engleză, ‘ Limbajul figurativ și lec- l tura textului literar. De-

lectură din clasele superioare ale liceului, întrucît nu întotdeauna aspiră la un sistem specific de abordare a textului, la un sistem o- rientat pe mai multe dintre nivelurile conținute in operă, îi scapă nu o dată tocmai pluralitatea de sensuri dintr-o operă și caracterul deschis al acesteia, libertatea simbolurilor în structura internă. Este cu atit mai bine venită inițiativa Societății de științe filologice din țara noastră, a Grupului român de lingvistică aplicată de a fi organizat, nu de mult, la Constanta, împreună cu inspectoratul școlar județean și cu sindicatul de invățămînt din localitate, un simpozion avind ca temă „Lectura : diverse 
finalități și niveluri de 
complexitate". Comunicările, orînduite în șase secții, au fost prezentate de pres-

avut ca tematică : Lectura tn Invățămînt (diverse niveluri ale predării limbii materne și limbilor străine); Lectura in funcție de tipul de text ; Lectura imaginilor și a textului verbal ; Lectura interpretativă a textului literar ; Modele în Studiul lecturii ; Handicapul în lectură și depășirea lui.Tematica secțiilor, cum lesne poate fi observat, a fost astfel concepută îneît fiecare lucrare în parte să beneficieze de o largă perspectivă, pe cit posibil in- terdisciplinară, care să reliefeze, din unghiuri multiple, dar complementare, o seamă de concluzii practice. cu aplicare in activitatea școlară. Raport sub care simpozionul de la Constanța și-a îndeplinit obiectivele. Lucrări precum : Lectura textului narativ din perspectiva pragmaticii,

van va — Duioa a uuiniuuiui / la I. L. Caragiale, „Amintiri \ din copilărie" de Ion Creau- . gă : Pluralul scriitorului, ‘ „O oră din august" de Marin l Preda : strategii ale dis- ' cursului narativ, Dificultă- \ tile lecturii : ilustrație pe ( un text de literatură uni- ’ versală, multe alte ti- i tluri, pe care numai spa- țiul ne împiedică să le ci- ț tăm, constituie, prin solu- i țfile oferite problemelor de I bază ale pregătirii elevilor l în domeniul limbii și llte- . raturii; române, al altor dis- 1 cipline, tot atîtea elemente i de referință in eforturile ' cadrelor didactice de a-i i conferi lecturii școlare va- i lențe formative superioare. )Dezbaterile, care au în- i coronat lucrările fiecărei secții au probat O dată mai ț mult utilitatea unui aSeme- i nea simpozion, iar conclu- j ziile formulate au evfden- i țiat, implicit, necesitatea ca ; Societatea de științe filo- ț logice și Grupul român de i lingvistică aplicată să-și * continue inițiativa organi- l zării sesiunilor de comuni- cări in cit mai multe județe ț ale tării, în vederea perfec- i ționării procesului de pre- ' gătire a tinerei generații.
Mihai IORDANESCU i 

______ _ ________________________ i

lor de orchestră români afirmați în ultimi) ani sint relevante. Cițiva dintre ei dovedesc, pe lingă trăsăturile discutate la începutul articolului, și elasticitatea de a trece de la un gen la altul, cu remarcabile rezultate. Iată, de pildă, cei doi dirijori nu de mult Veniti la pupitrul Filarmonicii „G. Enescu" din București, Cristian Mandeal și Horia Andreescu, după excelente experiențe petrecute la filarmonicile din Cluj- Napoca și Ploiești — ultima devenită sub bagheta lui Horia Andreescu o orchestră valoroasă, competitivă. Sint figuri reprezentative ale artei dirijorale contemporane. Prezența vulcanică a primului, „eroismul" de a domina cea mai puternică săvârșire muzicală, ca și inefabilul ce se vrea produs prin dramul de singurătate al unei pauze, patosul, arcuirile fluide, valuri de pasiune răsfrînte o data cu rostogolirea volumelor sonore, privirea inflăcă- rind un ritm ori „strîngînd" expresia unui crescendo, intrările date triumfal, ca și semantica gestului discret entuziasmează publicul. Dar personalitatea lui Cristian Mandeal nu ția că un deși viziune, sensibilitate ieșită din comun, știință muzicală etc. Toate probate in bogăția repertoriului, in puterea de a pătrunde cu semnificative împliniri în muzica clasică, preromantică, romantică, impresionistă, în cea a secolului XX, în vastul și atit de dificilul proiect, aproape finalizat (integrala discografică a simfoniilor lui Bruckner, realizată cu orchestra filarmonicii clujene), în aparițiile care înseamnă garanția valorii la filarmonici din tară și străinătate, la pupitrul Operei Române din București și Cluj-Napoca, unde a asigurat o elevată ținută unor spectacole cu Aida, Falstttff, Madame But
terfly etc. Două concerte din ultima perioadă demonstrau larga paletă expresivă a dirijorului care, e adevărat, excelează în repertoriul romantic și postromantic, dar are suficiente resurse pentru a găsi optima proprietate stilistică primelor simfonii de Schubert sau poemelor lui Ravel.

se rezumă, nici vorbă, la apari- lui spectaculoasă : la o virstă în- tinără pentru un dirijor, el este artist format, cu tot ce rezultă aici — dezlănțuire pozitivă, forță

ce dă farmec personalității lui Horia Andreescu. Acest zbucium al contrariilor. „teribilul" oximoron in care se topesc situațiile distincte este măsura stabilei sale puteri de a comunica. Cu remarcabile rezultate s-a apropiat dirijorul de muzica de cameră. Noua orchestră de cameră „Virtuozii din București", inițiată de Horia Andreescu și alcătuită în exclusivitate din instrumentiști ai Filarmonicii bucureștene, majoritatea tineri, și-a dovedit înalta muzicalitate încă de la primul concert, muzicalitate susținută de bogata experiență în domeniu a dirijorului, în pagini de Mozart și Haydn s-au făcut din plin simțite disponibilitatea dramatică lingă lirismul învăluitor, aprofundarea planurilor mari alături de exactitatea detaliilor, spiritualizare și strălucire. De neuitat rămine concertul care a celebrat împlinirea a 100 de ani de muzică sub cupola Ateneului Român, deschis cu Simfonia nr. 49 in 
fa minor „La Passione" de Haydn, această „romantică" lucrare a „părintelui simfoniei", plină de noblețe și suferință, cu lumini discrete și o seninătate elegant regăsită, cu valul de pasiune din uftima parte. Presto. în acest opus, ca și in marea Sim
fonie in sol minor de Mozart, dirijorul valorifica exemplar nuanțele interiorizate lingă mase sonore abil echilibrate — căci o orchestra de cameră cintă cu corzi puține și atunci, în piese pretențioase ca acestea, e nevoie de un efort suplimentar pentru a reduce sunetele tari — posibile — ale suflătorilor. Concertul se încheia cu o memorabilă Interpretare a atit de spiritualei uverturi la Nunta lui Figaro de Mozart.Ar fi o banalitate să repetăm că un dirijor poate, intr-o reprezentație de operă, să dea prospețime unui spectacol vechi. Conducînd Lucia di 
Lammermoor de Donizetti, Cristian Brâncuși, dirijor al Orchestrei Ra- dioleleviziunii Române, convingea intre altele prin știința de a imprima cu delicatețe un spirit geometric întregii desfășurări muzicale, de a fi dinamic fără precipitare. Sînt particularitățile arătate deopotrivă într-o mai veche Înregistrare cu fragmente din Coppălia, sensibilă ți rafinată. în acompaniamentul

concertelor pentru fagot șt orchestră de Vivaldi (solist : Miltiade Nenoiu) sau în recenta tălmăcire a Sim
foniei IV in Mi bemol major, „Ro
mantica" de Anton Bruckner. Și pentru că am vorbit de operă, la Timișoara, Mihai Vâlcu, un dirijor nervos în sensul bun al cuvîntului, avîntat și totodată grav, visător, recules în momentele înălțătoare, conferă unitate unui ansamblu orchestral de valoare și ținută, condu- cind cu siguranță și dezinvoltură (cit de greu de obținut intr-un act muzical atit de complex cum este opera !) spectacolele Operei Române. La Filarmonica „Banatul", Petru Oschanitzky, elev, ca și Cristian Mandeal. Horia Andreescu, Cristian Brâncuși, al eminentului profesor Constantin Bugeanu, la egală distantă intre robustețe și elegantă, ara evoluții constant bune. La Arad, un șef de orchestră riguros, un profesionist „Sever" și în același timp de o fantezie deloc excesivă. menită să o- fere pregnanță multor pagini antologice, este Dorin Frandeș, nu suficient de cunoscut publicului bucureșteăn (în paranteză fie spus, poate s-ar impune 0 mai echilibrată programare în Capitală a numelor reprezentative și dintre dirijorii tineri de la filarmonicile din tară, căci de valori nu ducem lipsă...). Un program de capodopere, condus nu numai cu deplină siguranță și maturitate, ci și cu Stil, evidenția talentul și solida cultură a dirijorului : 
Toccata și fuga in re minor de Bach-Stokowski, Simfonia concer
tantă pentru vioară, violă și orches
tră de Mozart, minunat cin tată în- tr-o variantă inedită, pentru vioară și violoncel, transpunerea pu- nînd serioase probleme. rezolvate foarte bine de interpret (soliști : Georgiana Ciobanu Dumltrache și Alexandru Dumitrache, prima, studentă, al doilea, proaspăt absolvent al Conservatorului bucureșteăn, două talente de perspectivă). Simfonia V de Beethoven.La Iași, la pupitrul unei orchestre deosebite, Gheorghe Costln, cerebral și visător deopotrivă, frenetic, dar și de o rezervată distincție, cînd e cazul, impune prin frumusețea tonurilor și expresivitate niciodată ostentativă. Răzvan Cernat (Filarmonica „G. Dirna" din Brașov) dovedește prospețime și simț dramaturgie. Vervă și relief cromatic a- duce, la Filarmonica din Bacău, Ovi- diu Bălan : Modest Cichirdan, directorul Filarmonicii „Oltenia" din Craiova, are o anume clasicitate în realizarea tensiuni) dramatice și lirism ușor interogativ în tratarea părților lente, uneori cu unele lungimi și trenări. Un tînăr talentat, cu certă vocație, aflat în plină afirmare, este Florin Totan, dirijor al orchestrei simfonice din Botoșani.Dirijori, prin urmare, din întreaga țară, mulți eu o neobosită și prodigioasă activitate, demonstrînd nivelul ridicat al artei interpretative românești, certitudinea că o tradiție marcantă, ilustrată prin nume ca George Enescu, George Georgescu, C. Silvestri, Egizio Massini. Ionel Perlea $1 alții, se împlinește, astăzi, printr-o nouă generație — afirmată — de tineri maeștri ai baghetei.

Costln TUCHILA

Chipul moral al poetului
Cred că pentru orice 

roman care i-a aprofun
dat cit de cit opera, Emi
nescu este o mare perso
nalitate, pe care am fi do
rit să o intilnim fiindcă 
gindirea și sensibilitatea, 
universalitatea, orizon
tul și căldura sa umanita
ră, permanența de extaz 
și armonie ne-au cucerit 
și ne-au legănat în dulci 
visări, dar și într-o lume 
de eterne întrebări, de 
căutări și neliniști, de răs
colitoare patimi, de iubiri 
și de revolte, de inimi
tabile imagini ale patriei, 
ale copilăriei, adolescen
ței șt întregii vieți. El re
creează o imagine duioasă 
și sublimă a patriei pe 
care o vom îndrăgi întot
deauna.

Eminescu ne cucerește, 
în primul rind, fiindcă ne 
face să simțim in opera 
sa o căutare dureroasă a 
adevărului, o căutare din
colo de viețile trăite fals, 

_ inutil, fără ideal sau... 
‘ teatral. Gindirea, neliniș

tea, frenezia lui, spiritul 
lui revoluționar, speran
ța lui in viitor sînt va
labile, cred, și azi pentru 
oricine. Tot ce abordează 
poetul m-ă tulburat și pe 
mine și nu aș putea se
para din eul meu partea 
pe care mi-a dăruit-o — 
acel ceva duios, proiectat 
în inimile noastre, căci 
cadrul și cuprinsul căută
rilor sale rămin esențiale 
pentru orice minte care 
iși pipăie drumul spre 
propriul univers, spre o 
lume a esențelor, a. 
timpului său, descoperind 
posibilitatea de a trăi cu 
demnitate viața. Cred că 
acel citat celebru, „ceea 
ce caut este omul in 
întregul său" al lui Ro
main Rolland, îl găsim în 
omul care gîndea șt tn- 
trupa in mod sublim Poe
zia. in Eminescu.

Poetul crește în ochii

noștri. tn conștiința noas
tră ca un veritabil lucea
făr. El ne-a îmbrățișat 
viata in mantia sa de re
velații romantice, care vor

rat și generos. Ce-mi pla
ce mai mult la el ? Ei 
bine, faptul că a existat, 
așa complex cum a fost. 
A mediat atit de subtil și

■

-S

■ - U ■:

x ; '1

>.'Vț

Jr ă ■ b z'"

răscoli întotdeauna orice 
inimă care nu a înghețat 
complet, ti simți si azi 
versul pătrunzind din sine 
— in noi, cei de azi : bă- 
tind în timpla noastră ca. 
un misterios sunet al 
nemărginirii Prezenta sa 
trăiește gingaș și coerent 
intr-o înlănțuire plenară 
cu tot ce dăinuie mai cu-

atit de victorios, intr-un 
sens romantic, dar și eu
ropean asupra genera
țiilor de după el și mai 
ales de astăzi. Ne-a 
inoculat parcă un ritm 
pulsatoriu specific „in 
gene". Ce ne lasă poetul 
moștenire ? Ne lasă uni
versul. Vn univers in care 
să construim frumuseți.

acționind că Oameni ai 
valorilor reale, perpetue, 
ai unor valori în trans
formare.

Personal, 
pină acum 
Eminescu 
mare bucurie să-i des
cifrez chipul și opera.

Avem o suită intreagă 
de artiștt, cu diverse vi
ziuni, cu diverse opțiuni 
stilistice. dar in general 
artiști foarte buni care 
s-au dedicat surprinderii 
in pictură, sculptură ori 
grafică, a imaginii lui 
M. Eminescu șl a suges
tiilor din opera sa ; unii 
foarte inspirați, alții me
seriași serioși — șl nu-i 
pufin lucru. Versul emi
nescian 
gindire, 
dar mai 
specială 
încă.

Eminescu, deși atit de 
mult al nostru, al tuturor, 
rămine greu de evocat.

Poetul ne copleșește 
prin sfera largă a unor 
aspirații ce țin de adincul 
ființei omenești. Ea inclu
de obligatoriu șl ideile 
din „Împărat șt prole
tar'. dar șl pe Eminescu 
in totalttatea lui. Poetul
— un filozof, un gtnditor
— este un făuritor de 
lumi, de lumi istorice, de 
lumi eroice, de lumi eti
ce. Eminescu, și cind 
vorbește la persoana întii, 
nu ne apare ca un tzolat, 
el simte doar, ca orice 
spirit profund, nevoia 
Unui spațiu, a unui timp 
obligatoriu rezervat soli
tudinii pentru a aprofun
da cit mai adine ideile, 
visurile său lumile pe care 
le pune tn mișcare. El 
meditează pătrunzind 
sensul existenței și ex- 
primîndu-se intr-o minu
nată limbă românească.

am realizat 
patru portrete și a fost o

ne-a inoculat o 
o sensibilitate, 

ales o atmosferă 
care freamătă,

Brăduț COVALDJ

cinema
• Flori de gheată: LUMINA (14 74 18)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, Melodia 
(15 13 49) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Secretul... armei secrete : FLO- 
REASCA (33 29 71) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19, STUDIO (59 53 13) — 10; 12,15; 14,30; 
16.45: 19
• Noiembrie, ultimul bal : GRIVIȚA
(17 06 58) «- 9; 11; 13; 15,15; 17,30; 19,30, 
COSMOS (27 54 95) — 9; 11; 13; 15;
17; 19
• Francois Villon: DACIA (50 35 94)
— 9: 13: 17
• Maria și marea: VIITORUL (10 87 40)
— 15: 17; 19
• Alo, aterizează străbunica : — 9;

11; 13; 15, Viața ea o poveste (filmul 
românesc, Iert șl azi) : — 17; 19, 
UNION (13 49 04)
• Program special pentru copil și ti
neret : DOINA (16 35 38) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19
• Tatăl : TIMPURI NOI (15 81 10) —
9; li; 13; 15; 17; 19
• Actrița: BUZEȘTI (50 43 58) — 15; 
17; 19
• Călătorie peste mări : DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) — 15; 18
• Jandarmul șl jandarmerlțele : GIU-
LEȘTI (17 55 46) - 9; 11; 13; 15; 17; 19. 
PACEA (71 30 85) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Colonelul Redl : VOLGA (79 71 26) 
— 9; 12; 15; 18
• Ana Pavlovna : MIORIȚA (14 27 14) 
9; 12: 16; 19
• Zece negri mititel : POPULAR 
(351517) — 15; 18

• Sora 13 : MUNCA (11 50 97)
17; 19
• Fotografiile Sldonlel :
(21 31 86) — 15: 17: ÎS
• De la literatură Ia film : PATRIA 
(11 88 25) — 9; 12,30; 18; 19,30

ta t r

18;
ARTA

• Teatrul Mic (14 79 81, la Rotonda 
scriitorilor din Cișmiglu) : „Ctntăm 
România de azi* — spectacol de aunet 
și lumină — 21
• Teatrul satiric-muzleal „C. Tănase* 
(15 58 78, la Teatrul de vară Herăs
trău) : Varietăți — 18
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" (13 13 00) : Meridiane folclo
rice — 18,30
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(Urmare din pag. I)moderne, de înalt randament scurtării ciclului de fabricație și montaj in doc a navelor.Asemenea altor programe speciale, transpuse in viață în perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea al P.C.R., programul național al construcțiilor navale, elaborat la indicația tovarășului Nicolas Ceaușescu, a fundamentat și a stimulat puternic activitatea, deosebit de prodigioasă, din acest domeniu al industriei noastre constructoare de mașini. Navele cu tricolor la catarg, construite pe șantierele navale din țară, ating in prezent 1 200 de porturi de pe toate continentele.în acest răstimp al mărețelor împliniri în toate domeniile vieții eco- nomico-sociale, flota maritimă a României a crescut de 27 de ori, realizindu-se, totodată, saltul de la construcția navelor de mic tonaj la uriașul mineralier de 165 000 tdw, devenit acum nava-Amlral a flotei noastre maritime comerciale. Secretarul general al partidului a fost informat că mineralierul „Comă- nești", cea mai mare navă construită la Constanța, avînd un deplasament de 165 000 tdw, s-a reîntors recent din prima sa cursă, dintr-un port brazilian, călătorie in care toate instalațiile și echipamentele de la bord au funcționat ireproșabil. Uti- lizindu-se eficient instalațiile moderne din noua zonă a portului, nava a fost descărcată într-un timp record, plecind operativ intr-o altă cursă.Tovarășul Nlcolae Ceaușescu a fost informat, de către ministrul industriei construcțiilor de mașini, Eugeniu Rădulescu. și directorul Întreprinderii. Gheorghe Dimoiu, despre progresele obținute in construcția navelor de mare tonaj, ca urmare a bunei dotări tehnice, a experienței dobîndite și a nivelului de pregătire a cadrelor.S-a subliniat că, prin transpunerea In practică a exigențelor și indicațiilor tovarășului Nlcolae Ceaușescu. au fost obținute rezultate bune în organizarea producției și a muncii, a fluxului de fabricație. Preocupările pentru reducerea ciclului de montare a navelor și îndeosebi in docuri au condus la atingerea unor performanțe comparabile cu cele pe olan mondial. O atenție deosebită ,i fost acordată îmbunătățirii concepției constructive, ceea ce a asigurat, prin reproiectare, executarea unor nave cu greutate mai redusă și capacitate sporită de transport..Adresindu-se cadrelor de condu-
IN TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI^ nicolae ceaușescu

Oameni ai muncii de pe ogoare raportează încheierea recoltării
griului și a altor culturi și obținerea unor producții mari la hectar

LA GR'IU
IN JUDEȚUL BIHOR :

• Stațiunea de Cercetări Agro
zootehnice Oradea — 12112 
kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Homorog — 9 280 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL SATU MARE :
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Someșul — 10 862 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Cămin — 10 050 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Tiream — 10 030 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Vezendiu — 9 975 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Pișcolț — 9 838 kg Ia 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Urziceni — 9 645 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Sinmiclăuș — 9 511 kg 
la hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Apa — 9 423 kg la
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Vetiș — 9 357 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Odoreu — 9186 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Aciș — 8 890 kg la
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Livada — 8 757 kg la 
hectar

• Asociația Economică Intercoo- 
peratistă Apa — 8 700 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Botiz — 8 626 kg la 
hectar

• întreprinderea Agricolă de 
Stat Cărei — 8 600 kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Păuleștl — 8 575 kg Ia 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Moftinu Mic — 8 515 kg 
la hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Ardud — 8 485 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Mădăraș — 8 478 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Tășnad — 8 407 kg Ia 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro

IN JUDEȚULcere, specialiștilor prezenți, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat că întreprinderea de Construcții Navale din Constanța, dispunind de o dotare tehnică deosebită, trebuie să valorifice mai bine acest potențial, să realizeze o producție mai complexă și la un nivel de calitate cit mai ridicat.în cadrul vizitei au fost analizate, de asemenea, principalele probleme legate de dezvoltarea portului Constanța și a transporturilor maritime ale țării. Lucrările de dezvoltare și modernizare a portului Constanța- Sud, principala poartă maritimă a României, ce se va inscrie printre marile porturi ale lumii, oferă astăzi o imagine semnificativă a dinamismului economiei noastre naționale, a dezvoltării schimburilor comerciale românești.Ministrul transporturilor și telecomunicațiilor, Pavel Aron, și comandantul unic al portului. Teofil Pop, au raportat că s-a acționat in ritm intens pentru finalizarea construcției noilor capacități portuare. în acest an a fost încheiată prima etapă a terminalului de minereu, dotat cu macarale de mare forță, precum și cd noi instalații de depozitare a materiilor prime, de încărcare-descărcare a bar- jelor. De asemenea, a fost finalizat terminalul feribot cu sistemul feroviar șl clădirile de servire.A fost prezentat, in același timp, stadiul lucrărilor din zona viitorului port liber, care va fi un complex portuar cu funcționalități multiple.Secretarul general al partidului a fost informat despre măsurile luate în' vederea terminării celorlalte dotări ce vor întregi configurația portului Constanța-Sud.Aspecte semnificative ale activității de producție, ale modernizării fabricației au fost analizate in cursul vizitării unor ateliere și secții ale întreprinderii. Au reținut atenția tehnologiile modeme, de mare productivitate. de debitare rapidă a tablelor, pe instalații automate, asistate de calculator, precum și procedee de sudură mecanică și automată.Imaginea de ansamblu este aceea a unui loc de muncă bine organizat, in care timpul și utilaiele specifice sînt folosite cu randament ridicat.Au- fost vizitate apoi docurile șantierului naval, unde au putut fi urmărite lucrările la o serie de nave — mineraliere, petroliere sau nave feribot — care urmează să fie livrate nu peste mult timp flotei maritime comerciale. în dccuri se află în stadiu avansat de execuție cea de-a doua navă din seria de 165 000 tdw. precum și o nouă navă feribot. Recent, s-a inters din probe de mare un petrolier

ducție Craidorolț — 8 388 kg 
Ia hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Săuca — 8 348 kg la 
hectar

• Asociația Economică de Stat șl 
Cooperatistă Culciu — 8 325 kg 
la hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Lazuri — 8 143 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Doba — 8 056 kg la
hectar

IN JUDEȚUL 
BISTRIȚA-NĂSĂUD :

• întreprinderea Agricolă de 
Stat Bistrița — 8 590 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție " Sintereag — 8 570 kg 
la hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Viișoara — 8 566 kg Ia 
hectar

• întreprinderea Agricolă de 
Stat Lechința — 8 510 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL 
CARAȘ-SEVERIN :

• Asociația Economică Inter- 
cooperatistă Berzovia — 8 430 
kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Berliște — 8 315 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Moldova Nouă — 
8 218 kg la hectar

ÎN JUDEȚUL NEAMȚ :
• întreprinderea Agricolă de 

Stat Girov — 8 410 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Trifești — 8 406 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL ALBA :
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Drașov — 8187 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Lopadea — 8 154 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Sintimbru — 8145 kg 
Ia hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Cricău — 8132 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Ighiu — 8125 kg la 
hectar

CONSTANTAde 85 000 tdw și se află in diverse faze de lucru alte nave cu capacități și funcționalități diferite.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost informat că, de la construirea, la Constanța, in 1975, a primei nave de tonaj mediu — mineralierul „Tomis“ — și pmă in prezent, s-a asigurat, datorită condițiilor create de creșterea puternică a potențialului economiei noastre socialiste, un grad înalt al asimilărilor de echipamente și instalații navale.Au fost examinate, pe parcursul vizitei, probleme referitoare la reparațiile de nave, relevindu-se că, datorită organizării superioare a muncii, utilizării mai bune a instalațiilor din dotare și măririi gradului de mecanizare a lucrărilor, durata medie de staționare a vaselor la reparații a scăzut la jumătate față de acum cinci ani.Apreciind rezultatele obținute de constructorii de nave din Constanța, tovarășul Nicolae Ceaușescu a indicat să se introducă in continuare tehnologii noi, de cea mai mare eficiență, să fie luate măsuri pentru reducerea perioadelor de staționare la reparații. Ministerele de resort, ceilalți factori de răspundere să inițieze acțiuni corespunzătoare pentru utilizarea cu eficiență sporită a capacității docurilor de la Mangalia. Midia-Năvodari și Constanța, pentru mai buna coordonare a activității acestora.O atenție deosebită, a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu, să fie acordată dotării navelor cu motoare modernizate, cu consumuri reduse de carburanți. Referindu-se la construcția de nave în țara noastră, secretarul general al partidului a accentuat importanța diversificării acesteia, pentru a se acoperi integral necesitățile economiei naționale și a se răspunde în mod corespunzător solicitărilor Ia export.Pe întreg parcursul vizitei, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au fost înconjurați cu aleasă dragoste și prețuire de oamenii muncii de pe marele șantier naval. în repetate rinduri. au avut loc scene emoționante, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a apropiat de grupuri de muncitori cărora le-a strins miinile cu căldură, le-a urat noi succese in activitatea lor plină de răspundere.în încheierea vizitei, adresindu-se muncitorilor, inginerilor, proiectanți- 1-or, tehnicienilor, tuturor celor prezinți, tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus :
„Mi-a făcut o deosebită plăcere 

să ne intilnim cu oamenii muncii

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Aiud — 8 115 kg la hec
tar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Cilnic — 8 097 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Pianu de Jos — 8 072 
kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Mihalț — 8 066 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Vinerea — 8 055 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Bucerdea Vinoasă — 
8 035 kg la hectar.în telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU. secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, oamenii muncii din unitățile agricole fruntașe raportează terminarea recoltării griu

LA ORZOAICĂ de toamnă
• Județul Călărași — 5100 kg la hectar
• Județul Mehedinți — 5 026 kg la hectar
• Județul Sălaj — 5 018 kg la hectar

și, respectiv, 5 025 kg orzoaică de 
primăvară la hectar

• Județul Satu Mare — 5 016 kg la hectar

LA RAPIȚA
• Județul Constanța — 3 500 kg la hectar
• Județul Satu Mare — 3110 kg la hectarîn telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, comitetele județene de partid Călărași, Mehedinți, Sălaj și Satu Mare raportează că au încheiat recoltarea orzoaicei de toamnă și obținerea unei producții medii de 5 100 kg, 5 026 kg, 5 018 kg și. respectiv, 5 016 kg la hectar. Județul Sălaj a terminat, de asemenea. Sttingerea orzoaicei de primăvară realizind o producție medie de 5 025 kg la hectar.Totodată, în telegrame adresate de comitetele județene de partid Constanța și Satu Mare se raportează incheierea recoltării răpite! și realizarea unor recolte medii de 3 500 kg și, respectiv, 3110 kg la hectar.într-un climat de ordine și disciplină desăvirșite — se arată in telegrame — în prezent se acțio

I

de la șantierul naval din Constanța.
Am constatat cu multă satisfac

ție că s-au înregistrat progrese im
portante in activitatea șantierului, 
că in acest an s-au obținut rezul
tate mai bune decit in anii prece- 
denți, atit in realizarea programu
lui de construcții de nave, cit și in 
imbunătățirea calității producției 
și creșterea eficienței.

Aș dori să adresez tuturor oame
nilor muncii felicitări pentru rezul
tatele obținute și urarea de a face 
totul pentru realizarea in cele mai 
bune condiții a planului pe acest 
an, astfel incit colectivul să se 
poată prezenta la Congresul al 
XIV-lea al partidului cu realizarea 
în întregime a planului pe acest 
an. punind o bază trainică pentru 
realizarea planului pe anul viitor, 
a programului de construire de 
nave de mare tonaj, de o înaltă ca
litate.

Vă adresez, încă o dată, urarea 
de noi și noi realizări, de noi suc
cese, de a face ca șantierul naval 
din Constanța să fie nu numai 
printre cele mai bune din țară, dar 
să poată concura cu cele mai bune 
șantiere din lume.

Vă doresc succese tot mai mari, 
multă sănătate și fericireAprecierile și îndemnurile secretarului general al partidului au fost primite cu deosebită . satisfacție, cu entuziasm. Miile de oameni ai muncii aflați pe șantier a.u aplaudat și ovaționat cu putere, dind expresie hotăririi de a acționa cu fermitate, in spirit revoluționar, pentru transpunerea în viață a indicațiilor primite cu prilejul vizitei, pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan, a prevederilor programului național de dezvoltare a construcțiilor navale.Aceeași atmosferă entuziastă, de puternică vibrație patriotică, specifică întilnirilor conducătorului partidului șl statului cu cplective de muncă de pe întreg cuprinsul țării, s-a regăsit pe traseul străbătut, după încheierea vizitei, pe străzile municipiului Constanța, străjuite de siluetele noilor și modemelor blocuri construite, în număr impresionant. în ultimii ani, precum și prin stațiunile de pe Litoral, unde mii de oameni de cele mai diferite virste au ținut să salute pe tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu cu aleasă dragoste și prețuire.Vizita de lucru în județul Constanța continuă.

lui de pe întreaga suprafață cultivată și obținerea unor producții mari, superioare celor planificate, în această perioadă — se arată in telegrame — lucrătorii ogoarelor din aceste unități desfășoară 0 intensă activitate la eliberarea terenului de resturile vegetale, executarea arăturilor de vară. întreținerea culturilor prăsitoare și irigarea lor. stringerea și depozitarea furajelor, recoltarea legumelor și fructelor de bezon in vederea realizării unor producții vegetale și animaliere ridicate.Puternic mobilizați de sarcinile, orientările și indicațiile secretarului general al partidului — se subliniază In incheierea telegramelor — cooperatorii, mecanizatorii, specialiștii, toți cei ce muncesc in unitățile agricole de stat și cooperatiste respective se angajează să nu precupețească nici un efort pentru îndeplinirea planului pe acest an și pe intregul cincinal, intimpinind ziua de 23 August și Congresul al XIV-lea al partidului cu fapte de muncă deosebite.

nează cu toate forțele manuale șl mecanice pentru eliberarea operativă a suprafețelor de pâie, pregătirea patului germinativ și Insă- mintarea culturilor duble, pentru întreținerea exemplară a culturilor prăsitoare a căror stare de vegetație asigură obținerea unor producții ridicate. De asemenea, se acordă o atenție deosebită bunei desfășurări a activității din zootehnie și, în special, realizării e- fectivelor și producțiilor animaliere. strî.ngerii și depozitării furajelor.Lucrătorii ogoarelor din aceste județe se angajează să muncească cu dăruire și abnegație revoluționară pentru realizarea unor producții vegetale Și animaliere la nivelul cerințelor noii revoluții a- grare, aducindu-și astfel contribuția la continua dezvoltare a agriculturii, la înflorirea multilaterală a patriei noastre socialiste.

TELEGRAMA ADRESATĂ 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
secretar general al Partidului Comunist Român, 

președintele Republicii Socialiste România,

de participanții la Plenara Consiliului 
Național al Societății de Cruce Roșie

Mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,Participanții la Plenara Consiliului Național al Societății de Cruce Roșie din Republica Socialistă România, dind glas gindurilor și aspirațiilor tuturor membrilor organizației, iși exprimă, din adincul inimilor, cele mai alese sentimente de dragoste, profundă stimă și nemărginită recunoștință ce le nutresc față de dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, ilustru conducător de partid și țară, ctitorul de geniu al României moderne. Erou intre eroii neamului, inilăcărat patriot și revoluționar. militant strălucit al mișcării comuniste și muncitorești internaționale, luptător term și consecvent pentru cauza socialismului și comunismului, pentru triumful păcii și colaborării in întreaga lume, pentru grija pe care o purtați dezvoltării multilaterale a țării, pentru creșterea necontenită a nivelului de trai material și spiritual al poporului nostru.Intr-o deplină unitate de cuget și simțire cu toți fiii patriei, ne alăturăm cu înflăcărare Hotăririi Plenarei C.C. al P.C.R. din 27—28 iunie privind propunerea ca dumneavoastră sâ fiți reales, la Congresul al XIV-lea al partidului, in funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român — garanția edificării cu succes a societății socialiste multilateral dezvoltate in România, a înaintării neabătute a patriei noastre spre culmile luminoase ale socialismului și comunismului.Exprimăm, totodată, un vibrant omagiu tovarășei Elena Ceaușescu, eminent om politic și savant de lârgă recunoaștere internațională, pentru contribuția inestimabilă ce o aduce Ia fundamentarea și înfăptuirea planurilor și programelor de dezvoltare economico-socială a patriei, de înflorire fără precedent a științei, invățămintului și culturii românești.Generosul și mobilizatorul Mesaj adresat de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general. Congresului Societății de Cruce Roșie care s-a desfășurat in acest an constituie pentru toți membrii organizației noastre un minunat program de muncă insuflețită, de amplă mobilizare a largului activ obștesc la înfăptuirea neabătută a politicii sociale a partidului și statului nostru, a sarcinilor, orientărilor și indicațiilor dumneavoastră cu privire la continua întărire a stării de sănătate a populației, la intensificarea muncii de educație sanitară a tinerei generații.Acționind in lumina ideilor și obiectivelor din proiectul Programulul- Directivă și din Tezele pentru Congresul ai XIV-lea al partidului, vă asigurăm. mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom munci fără preget pentru Înfăptuirea la cote calitative tot mai inalte a sarcinilor ce revin Crucii Roșii in actuala etapă de dezvoltare a patriei.
★ ★în Capitală a avut loc, miercuri. Plenara Consiliului Național al Societății de Cruce Roșie, care a analizat activitatea privind educarea sanitară a elevilor și studenților, contribuția acestei organizații la realizarea politicii demografice a statului nostru.Plenara a stabilit măsuri privind perfecționarea activității din dome- niiie analizate, pentru sporirea a-

Adunare festivă cu prilejul ' 
celei de-a 45-a aniversări j 
a Zilei Renașterii PolonieiI.a centrul de Cultură și Creație „Cintarea României" al Sindicatelor din Alba Iulia a avut loc. miercuri, j o adunare festivă consacrată celei [ de-a 45-a aniversări a Zilei Renașterii Poloniei. Au luat parte primul- secretar al Comitetului Județean Alba al P.C.R., președintele Comitetului Executiv al Consiliului Popular Județean, Ion Savu, alți reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, ai organizațiilor de masă și obștești, oameni ai muncii, precum și membri ai Ambasadei Republicii Populare Polone la București.în cadrul adunării au luat cuvin- tul Maria Bunea. prim-secretar al Comitetului Municipal Alba Iulia al P.C.R.. președintele Comitetului Executiv al Consiliului Popular Municipal. și Jerzy Wozniak, ambasadorul R.P. Polone la București, care au relevat insemnătatea și semnificația evenimentului aniversat, subliniind realizările poporului polonez în făurirea unei vieți cit mai îmbelșugate. S-au evidențiat succesele obținute de poporul român in construirea socialismului, in ridicarea nivelului de trai material și spiritual al oamenilor muncii. Evocind tradiționalele relații de prietenie și colaborare multilaterală statornicite între partidele, țările și popoarele noastre, vorbitorii au subliniat rolul determinant al întilnirilor și convorbirilor româno-poloneze la cel mal înalt nivel în extinderea și aprofundarea acestor raporturi. în interesul reciproc, al cauzei generale a socialismului, păcii și înțelegerii internaționale.
Adunare festivă cu prilejul 

aniversării Zilei insurecției 
naționale cubanezeCu prilejul celei de-a 36-a aniversări a Zilei insurecției naționale cubaneze, la Șantierul Naval din Brăila a avut loc, miercuri, o adunare festivă. Ia care au participat reprezentanți ai organelor locale de partid si ds stat, ai organizațiilor de masă și obștești, oameni ai muncii, precum si membri al Ambasadei Republicii Cuba la București.Despre insemnătatea evenimehtulu! aniversat au vorbit Constantin Albea- nu, vicepreședinte al consiliului oamenilor muncii de la Șantierul Naval Brăila, și Lazaro Mendez, însărcinat cu afaceri ad-interim al Republicii Cuba la București. Vorbitorii au reliefat bunele relații existente între partidele, țările și popoarele noastre, rolul hotărîtor al. întilnirilor și convorbirilor dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu șt tovarășul Fidel Castro Ruz în lărgirea acestor raporturi. Au fost, de asemenea, relevate succesele obținute de poporul român și poporul cubanez, profundele transformări înnoitoare care au avut loc In cele două țări in anii construcției socialiste.

vremea
Prognoza meteorologici pentru inter

valul 27 iulie, ora 29 — 30 iulie, ora 20. 
In țari : Vremea va fl în general in
stabilă în prima parte a intervalului, 
îndeosebi în regiunile sudice, apoi se 
va ameliora. Cerul va fi varlâbtl, eu 
înnorărl mal accentuate tn primele zile 
în regiunile sudice șl estice, unde, pe 
alocuri, se vor semnala ploi, îndeosebi 
sub formă de aversă. In celelalte re
giuni, aversele de ploaie vor fi Izolate. 
Vlntul va sufla slab plnă la moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse, 
în general, între 10 și 20 de grade, iar 
cele maxime între 24 șl 32 de grade, 
mai ridicate în ultima zi în sudul țării. 
In București : Vremea va ti in gene
ral instabilă in prima parte a interva
lului, apoi se va ameliora. Cerul va fl 
variabil, mal mult noros în primei* 
zile, cind, trecător, va ploua. Vlntul va 
sufla slab pină la moderat. Tempera
turile minime vor oscila între 17 și 20 
de grade, iar cele maxime între 28 șl 
32 de grade. 

portului comitetelor și comisiilor Societății de Cruce Roșie la înfăptuirea politicii sanitare a partidului și statului.Intr-o atmosferă vibrantă, de puternică angajare patriotică, pârtiei- panții au adresat o telegramă tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România.
SPRIJIN FERM ASPIRAȚIILOR LEG!» 

ALE NAȚIUNII COREENE LA REUNIFICAREA 
PAȘNICĂ A PATRIEISimpozioane, marșuri și adunări populare, luări de poziție, rezoluții, declarații, apeluri — iată numai o parte din largul evantai de acțiuni Întreprinse în ultima vreme de către forțele progresiste și democratice din numeroase țări pentru a marca „Luna de solidaritate cu lupta poporului coreean". Ele exprimă sprijinul de care se bucură pe toate meridianele eforturile acestui popor in vederea înlăturării anomaliei istorice a scindării arbitrare a țării, încrederea că rațiunea va triumfa. că se va înfăptui năzuința fierbinte a poporului de 60 milioane de oameni al „Tării dimineților liniștite" de a trăi intr-o patrie reunifica- tă, independentă și iubitoare de pace.Manifestările ce au avut loc în tara noastră in această perioadă au reinnoit sentimentele de solidaritate fierbinte pe care România, intregul popor român le-au nutrit chiar de la început față de cauza dreaptă a reunificării Coreei, scindată în mod artificial ca urmare a războiului ce a pirjolit țara in anii 1950—1953, a amestecului străin in treburile poporului coreean — scindare ce constituie una dintre cele mai izbitoare și mai dramatice mărturii ale politicii de forță a imperialismului, de nesocotire a intereselor vitale ale altor națiuni. Tn conștiința poporului nostru este adine grevată amintirea eroismului cu care poporul coreean a luptat în acel ani împotriva agresiunii, luptă care s-a bucurat de sprijinul tuturor țărilor socialiste, al forțelor sociale și politice înaintate de pretutindeni și Cafe a evidențiat cu putere a- devărul că in e- poca noastră nu poate fi infrînt un popor hotărit să-și apere cu dirzenie patria, cuceririle democratice. revoluționare, dreptul sacru de a-și alege calea de dezvoltare potrivit năzuințelor sale.Cu aceeași forță s-au manifestat patriotismul și dirzenia poporuluiR.P.D. Coreene în anii de după război. în lupta pentru Înfăptuirea politicii Partidului Muncii din Coreea. avîndu-1 in frunte pe tovarășul Kim Ir Sen, pentru refacerea tării, pentru dezvoltarea el multilaterală. Prin eforturile susținute ale maselor populare de la orașe șl sate. R.P.D. Coreeană s-a transformat intr-o țară cu o industrie puternică și o agricultură avansată de înalt randament. Paralel cu dezvoltarea forțelor de producție, s-au reconstruit și modernizat orașele și satele, au cunoscut o puternică înflorire In- vățămlntul. știința și cultura.Conducind opera de construcție. Partidul Muncii și Guvernul R.P.D. Coreene nu au slăbit nici un moment eforturile în vederea reunifi- cării tării, grija permanentă pentru realizarea acestui deziderat suprem al. națiunii străbătînd ca un fir roșu întreaga politică internă șt internațională a statului popular Coreean.Partidul Muncii din Coreea șt Guvernul R.P.D. Coreene au acționat șl acționează permanent în vederea netezirii căilor pentru reconstituirea Coreei ca stat unitar, independent și iubitor de pace. La temelia acestei activități se află considerentul că reunificarea se poate realiza numai pe cale pașnică. prin negocieri, că sarcina înfăptuirii acestui deziderat revine coreenilor înșiși și că orice amestec din afară nu poate decit dăuna, fiind, de aceea, inacceptabil. Sint principii fundamentale ce răzbat eu putere din multiplele propuneri și inițiative menite să scoată din Impas problema națională, să ducă la realizarea unui dialog, la negocieri cuprinzătoare și eficiente între Nord și Sud. Caracterul profund

la încheierea „Lunii 
de solidaritate cu lupta 

poporului coreean**

în jurul orei 11 — transmisiune directă din municipiul Constanța : Adunarea populară prilejuită de vizita de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general ai Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România. împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, in județul Constanța.
19.00 Telejurnal • tn lntimplnarea marii 

noastre sărbători naționale
19,25 Gloriosul drum al revoluției. Parti

dul Comunist Român — organiza
torul și conducătorul luptei mase
lor pentru dreptate socială, împo
triva războiului șl fascismului, 
pentru libertatea și independența 
patriei

19,45 Agricultura — programe prioritare. 
Pentru o producție de 35—40 mi
lioane tone cereale

20,05 Laureați ai Festivalului național 
..Clntarea României"

20.20 Tribuna experienței înaintate. A 
acționa gospodărește...

20,35 Film artistic. „învățătorul". Pro
ducție a studiourilor cubaneze. Cu: 
Salvador Wood, Patricio Wood, 
Rene de la Cruz, Luis Alberto Ra
mirez. Luis Rlelo, Marfo Balmase
da. Regia : Octavio Cortazâr

21,30 Telejurnal 
22,00 închiderea programului

MARAMUREȘ : O nouă 
capacitate de producțiePentru asigurarea bazei de materii prime neferoase, și in bazinul minier maramureșean se alocă importante fonduri de investiții. Astfel, la mina Săsar, pentru dezvoltarea actualei capacități de producție, s-a realizat un important volum de lucrări geologice prin care s-a pus in evidență un volum sporit de substanțe minerale utile. După cum ne relata inginerul Aurel Pantea, de la Centrala Minereului Baia Mare, aici s-a efectuat șl un mare volum de construcții-montaj în subteran — stații de pompe și de încărcare pentru acumulatori, electrificarea principalelor galerii de transport, lucrări pantru îmbunătățirea aerajului general. Totodată, a crescut zestrea tehnică a minei prin dotarea cu utilaje de mare randament de fabricație românească produse la întreprinderea Mecanică de Mașini șl Utilaj Minier Baia Mare și la întreprinderea de Utilaj Minier Satu Mare. în acest fel. s-a pus in funcțiune o nouă capacitate de producție de metale neferoase. (Gheorghe Pârja).

constructiv și realist al demersurilor respective este Învederat și da marea diversitate a variantelor propuse atit in ce privește conținutul, cit și cadrul negocierilor — toate țintind spre pregătirea treptată a condițiilor pentru crearea Republicii Confederate Democrate Koryo. ca stat unitar care, menținînd orin- duirile sociale din Nord si din Sud. deosebirile ideologice, să fie condus de un guvern național unificat.în pofida caracterului imperativ al reunificării. a realismului propunerilor făcute în acest sens, soluționarea problemei naționale a coreenilor continuă să fie împiedicată prin poziția obstrucționistă aS.U.A. si a regimului de la Seul, prin tentativa de a se permanentiza scindarea și a se crea, și din punct de vedere juridic, „două Corei", ceea ce contravine flagrant Intereselor naționale și năzuintelor poporului coreean. Ca urmare, in Coreea de Sud are loc o creștere a mișcării populare în sprijinul reunifică- rit, se creează cercuri și asociații, se înmulțesc acțiunile unor partide de opoziție în sprijinul adoptării unei poziții constructive în problema națională. Astfel, ca exemplu, mai multe partide sud-coreene eviden- tiau, in cadrul unei recente declarații. cerința de a se învăța din lecțiile trecutului pentru a se ajunge la rezolvarea problemei reunificării patriei și exprimau speranța că cele două părți ale Coreei vor a- junge la un acord de pace și vor semna un acord de neagresiune reciprocă. La rin- dul lor. întruniți la o conferință, la Phenian, coreeni din ambele zone, precum și din străinătate, subliniază in declarația lor că reunificarea este o sarcină supremă a națiunii si nu mai suportă amînare.Cauza reunificării Coreei are în poporul român un sprijinitor ferm și consecvent. „Comuniștii, intregul popor român, arăta tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU — au sprijinit și sprijină In mod hotărit lupta dreaptă a poporului coreean pentru unitate națională, inițiativele șl propunerile constructive ale Republicii Populare Democrate Coreene, menite să ducă la slăbirea încordării in Peninsula Coreeană și la crearea condițiilor pentru reunificarea pașnică și independentă a tării de către coreenii înșiși, fără nici un amestec din afară". Este o poziție neabătută pe care România o promovează constant in cadrul relațiilor de strînsă prietenie si solidaritate cu R.P.D. Coreeană, o susține în cadrul O.N.U., al altor organizații internaționale. în numeroase documente încheiate cu alte state, șl care se bucură de o Înaltă apreciere din partea poporului coreean. „Vă exprim dumneavoastră, partidului. guvernului și poporului României recunoștință profundă pentru sprijinul și solidaritatea activă $1 permanentă față de lupta dreaptă a poporului nostru pentru reunificarea patriei" — arăta, în acest sens, tovarășul KIM IR SEN, adreslndu-se conducătorului partidului și statului nostru.La încheierea tradiționalei manifestări. poporul român își reafirmă sentimentele de solidaritate militantă cu cauza dreaptă a poporului coreean prieten, avînd convingerea că înfăptuirea aspirației legitime a națiunii coreene de a trăi într-o patrie unită, liberă și prosperă ar avea o mare însemnătate pentru dezvoltarea sa independentă pe calea progresului economic și social, pentru afirmarea politicii de destindere, pace și colaborare in zonă și în întreaga lumo.



INTERVIUL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

acordat ziarului spaniol „ABC“
(Urmare din pag. I)ÎNTREBARE : Domnule pre

ședinte, in numeroase țări a 
avut un ecou deosebit anunțarea 
de către România a încheierii 
rambursării datoriei sale ex
terne. Ce măsuri a întreprins 
conducerea tării dumneavoastră 
pentru realizarea acestui obiec
tiv de mare prestigiu lRĂSPUNS : într-adevăr. Ia sfîrși- tul lunii martie a acestui an România a lichidat in întregime datoria externă, care in 1980 era de peste 11 miliarde dolari. Am considerat că trebuie să lichidăm datoria externă deoarece numai așa vom asigura condiții pentru o adevărată independență — șl economică, și politică. Desigur, nu a fost ușor ! împreună cu dobînzile, a trebuit să plătim aproape de două ori mai mult decit reprezenta datoria externă în 1980 !La un moment dat, am apelat la Fondul Monetar International. Acesta ne-a pus însă asemenea condiții pe dare, dacă am fi continuat să le aplicăm, practic ar fi dus la dezorganizarea economiei românești. De aceea, după cîteva luni am anulat acordul cu F.M.I. și am adoptat măsurile pe care le-am considerat în concordanță cu realitățile din România.Doresc să menționez că, o dată cu plata datoriei externe — din 1980 pînă In 1989 — am continuat dezvoltarea economico-socială a țării. Am realizat, în această perioadă, investiții de 2 000 miliarde lei, echivalentul a circa 200 miliarde dolari. în același timp, am asigurat creșterea în continuare a nivelului de trai al poporului. în două rînduri, am realizat majorarea generală a retribuțiilor și pensiilor. A doua majorare a retribuțiilor și pensiilor se încheie în această lună, la 31 iulie. Astfel, plata datoriei externe nu numai că nu a afectat programele de dezvoltare, dar am urmărit să dezvoltăm în continuare economia șl nivelul de trai al poporului. Numai pe această bază ne-am putut rambursa datoriile. Dacă nu am fi continuat să dezvoltăm industria, agricultura, nu am fi avut cu ce plăti datoria externă IAcum ne propunem să extindem și mai mult relațiile economice internaționale cu alte state. Desigur, nu vom mai apela la credite. Dorim ca întreaga dezvoltare să o realizăm cu forțe proprii. Totodată, România este gata să participe Ia realizarea unor obiective economice in alte țări, inclusiv acordînd unele credite, în așa fel încît să contribuim larg la extinderea colaborării internaționale, să participăm activ la soluționarea problemelor grave din economia mondială. Aceasta, firește, în condițiile asigurării dezvoltării în continuare a țării pe calea socialismului și a ridicării nivelului de trai al poporului nostru ! ,ÎNTREBARE: Așa-numita pe- 
restroica are o influentă in 
România 7 Apreciați, domnule 
președinte, că rolul pe care-l 
joacă România este înțeles de 
tarile vecine și de aliații săi 
din cadrul Tratatului de la Var
șovia ?RĂSPUNS: Anul 1965, cînd a avut loc Congresul al IX-lea, a constituit începutul unor schimbări fundamentale în activitatea politică și socială din România. Atunci am înlăturat dogmatismul, „modelul unic" și am pornit la realizarea socialismului corespunzător condițiilor concrete din România.în această perioadă, de 24 ani, am realizat mari transformări în țara noastră.Am vorbit de dezvoltarea economico-socială. Am trecut întreaga e- conomie pe principiul autoconducerii și autogestiunii. Am dezvoltat larg formele democrației muncitorești-re- voluționare. Pe de altă parte, am perfecționat activitatea Marii Adunări Naționale și a consiliilor populare. Am introdus principiul propunerii mai multor candidaturi pentru un loc de deputat. Totodată, am considerat că numai parlamentul nu este suficient pentru o democrație nouă și am creat in întreprinderi, instituții, în toate domeniile, consilii ale oamenilor muncii, în care muncitorii reprezintă cel puțin 30 la sută. Adunările generale ale oamenilor muncii au devenit organe de conducere a activității economico- sociale, in calitate de proprietari ai mijloacelor de producție.Am creat organisme naționale ale democrației : congresul oamenilor muncii. Ia care participă, la fiecare 5 ani, 11 000 de oameni ; congresul agriculturii, la care participă, de asemenea, 11 000 de oameni ; congresul științei și invățămîntului, la care participă 7 000 de oameni ; congresul culturii, la care participă Circa 5 000—6 000 de oameni. Toate aceste congrese dezbat problemele fundamentale ale activității din toate domeniile, hotărăsc asupra politicii generale, interne și externe a țării. între congrese, avem consilii naționale — del 500 de oameni, cum este Consiliul Oamenilor Muncii din Industrie ; de 1 300 de oameni, cum este Consiliul Național al Agriculturii ; și, în mod corespunzător, consilii pentru celelalte domenii.ÎNTREBARE: Adică dumnea
voastră apreciați că ați făcut 
restructurarea înaintea altora, 
aici. în România 7RĂSPUNS : Noi vorbim de dezvoltarea societății, inclusiv a democrației. corespunzător realităților din România. Acum, noi acționăm în direcția modernizării — pe baza științei și tehnicii — a întregii activități economice și sociale. Considerăm că aceasta reprezintă problema fundamentală.

Propuneri ale Guvernului R.P.D. Coreene 
pentru înfăptuirea dezarmării în Coreea

CIPRU : 0 nouă rundă de convorbiri între reprezentanții 
celor două comunitățiPHENIAN 26 (Agerpres). — Dezarmarea in Coreea trebuie realizată cit mai curind nu numai pentru pacea în peninsulă și pentru reunifi- carea țării, dar și pentru pacea in întreaga lume — se relevă într-un articol publicat de „Nodom Sinmun" în legătură cu împlinirea a doi ani de la propunerea prezentată de Guvernul R.P.D. Coreene cu privire la o amplă dezarmare. Notînd că R.P.D.

Este adevărat, în multe țări sânt căutări, au loc și se iau măsuri de perfecționare a activității. Considerăm insă că aceasta reprezintă o sarcină ce revine conducerilor de partid și de stat din fiecare țară. Ceea ce ne preocupă este ca tot ceea ce se face în această direcție să țină seama de interesele clasei muncitoare, ale țărănimii, intelectualității — ale poporului, în general —, să asigure dezvoltarea socialistă a fiecărei țări.Noi am formulat de mal mult timp teza că socialismul îl construim cu poporul și pentru popor. Nu se poate vorbi de socialism dacă acesta nu ține seama de popor, dacă nu este realizat împreună cu poporul și pentru popor. Considerăm, deci, că tot ceea ce se realizează în această direcție este un lucru bun și dorim ca toate țările să asigure o asemenea perfecționare — sub denumirile pe care le adoptă fiecare —. care să țină însă seama neapărat de dezvoltarea construcției socialiste, de a merge înainte, și nu înapoi.ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, sinteți atit de amabil să 
ne spuneți cum poate fi aprecia
tă respectarea drepturilor omu
lui in România, după ce s-a 
semnat Actul final de la Hel
sinki 7RĂSPUNS : România a participat foarte activ la elaborarea documentelor de la Helsinki.în oe privește aplicarea de către statele semnatare a documentelor de la Helsinki, considerăm că, pe ansamblu, s-au realizat anumiți pași, dar mai sînt încă multe de făcut pentru înfăptuirea prevederilor de bază privind securitatea, dezarmarea și colaborarea economică și tehnico- științifică. Pentru că acestea sînt cerințe de bază ale documentelor de la Helsinki !în ce privește problema drepturilor omului, România a pornit și pornește de la faptul că trebuie asigurate drepturile fundamentale ale omului înscrise și în documentele adoptate la Helsinki, dar și în Carta drepturilor omului — între care sînt : dreptul la muncă, dreptul la învățătură. Ia locuință, la o viață demnă și liberă. Noi putem afirma cu îndreptățită mîn- drie că am făcut și facem totul pentru a asigura cele mai bune condiții pentru toți Cetățenii. De pildă, acționăm în așa fel încît toți tinerii să aibă asigurate locuri de muncă. De asemenea, să soluționăm problema locuințelor. Am lichidat de mult. încă din primii ani ai revoluției, inegalitățile în ce privește drepturile egale între femei și bărbați.Deci, aș putea afirma că am aplicat și urmărim cu multă, multă atenție să înfăptuim tot ce este necesar ca oamenii, toți cetățenii — fără nici o deosebire — să se bucure de deplină egalitate în drepturi, de tot ce este necesar pentru o viață demnă, liberă și independentă !ÎNTREBARE : Ce ne puteți 
spune, domnule președinte, des
pre libera circulație a persoane
lor — care intră, de asemenea, 
in cadrul drepturilor omului 7RĂSPUNS : Asigurăm respectarea tuturor drepturilor in limitele prevederilor legilor, așa cum se înscrie, de altfel, și în documentele de la Helsinki — care stabilesc că totul trebuie să se realizeze în conformitate cu legile fiecărei țări.Nu există nici un domeniu în care România să nu acționeze în interesul oamenilor muncii. Inclusiv în ce privește circulația persoanelor și emigrarea, deși sîntem împotriva emigrării.Considerăm că oamenii nu trebuie să plece din țara unde s-au născut, că trebuie să rămînă și să muncească acolo pentru a-și crea un viitor mai bun. De altfel, soarta emigrației nu este nicăieri de invidiat și cred că dumneavoastră cunoașteți destule chiar despre situația emigranților spanioli din diferite țări. Nu oprim pe nimeni, dacă dorește, să plece. Dar nu sfătuim oamenii să facă acest lucru. Dimpotrivă, le spunem că trebuie să rămînă aici.Aceasta este concepția noastră, din- totdeauna ! Omul nu-și poate făuri o viață mai bună decît acolo unde s-a născut, împreună cu poporul din rîndurile căruia face parte. Iar eu cred că aceasta esteJ o concepție profund umanistă !ÎNTREBARE : Aș vrea să vă 
întreb, domnule președinte, cum 
este asigurat dreptul de întru
nire in România 7RĂSPUNS : Nu numai în Constituție, dar și în practică sînt asigurate condiții de participare a maselor populare la conducerea societății. în cadrul organizațiilor de masă și obștești au loc un mare număr de adunări, au loc, de asemenea, adunările generale ale oamenilor muncii în calitatea lor de proprietari și producători, în care își exprimă opiniile și propunerile, hotărăsc asupra întregii dezvoltări economico-sociale. Consultarea maselor populare, a întregului popor în problemele esențiale ale societății constituie upa din laturile fundamentale ale politicii partidului nostru de construire a socialismului cu poporul și pentru popor.Fără îndoială — și vreau să spun aceasta deschis — nu admitem și nu vom admite manifestări fasciste, antisemite sau de o asemenea natură. Considerăm că acestea nu reprezintă un drept, ci o încălcare a libertăților democratice I De aceea, noi sîntem profund preocupați de ceea ce se în- timplă în unele țări privind renașterea diferitelor grupări fasciste. Pentru că ne amintim ce s-a întîmplat în anii ’30—’40 și nu dorim să se mai repete asemenea lucruri !ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, care este poziția tării 
dumneavoastră fată de perspec-

Coreeană a hotărît unilateral reducerea efectivelor armate cu 100 000 de oameni, în articol se reliefează că Guvernul R.P.D. Coreene a propus reducerea treptată a forțelor armate ale Nordului și Sudului Coreei și, pe această bază, retragerea progresivă a trupelor americane și a armelor nucleare din Coreea de Sud, desființarea bazelor militare ale S.U.A., organizarea de negocieri. 

tiva Pieței comune, cu aspirația 
sa pentru 1992 de a realiza o 
Europă fără frontiere 2RĂSPUNS : România întreține de mult timp relații cu Piața comună, ca organizație.In ce privește programul privind realizarea, pînă în 1992, a unei Europe fără frontiere, consider că aceasta este o problemă a țărilor membre și nu aș dori ca răspunsul meu să fie interpretat ca un amestec în treburile lor. Dar nu cred că realizarea unui asemenea obiectiv se va încheia în această perioadă foarte scurtă.Abordînd însă problema în principiu, România consideră că trebuie să se aibă în vedere că existența națiunilor independente va continua încă mult timp, fiind foarte greu de presupus că țările vor renunța la independența lor așa de ușor ! Nu sînt create nici condițiile economice, nici politice pentru o asemenea organizare !Noi ne pronunțăm pentru o colaborare între toate statele continentului, pe baza principiilor egalității, respectului independenței șl neamestecului in treburile interne. Sîntem pentru o colaborare între Piața comună și C.A.E.R. Dar sîntem pentru o Europă a națiunilor libere și independente !Considerăm că o Europă a națiunilor independente corespunde mai bine — atît pentru etapa actuală de dezvoltare a omenirii, dar și pentru încă multă, multă vreme. Numai o asemenea Europă va asigura progresul măi puternic al fiecărei țări si al continentului nostru, in general !ÎNTREBARE : România a avut 
un rol important in ultimii ani 
in relațiile Est-Vest. după cum, 
de asemenea, in dialogul arabo- 
israelian. Cum apreciați. domnu
le președinte, acțiunile României 
in această direcție in viitor 7RĂSPUNS : România s-a pronunțat și a acționat întotdeauna pentru dezvoltarea largă a relațiilor cu toate statele, fără deosebire de orînduire socială. în acest spirit, am acționat si în ce privește Europa și alte zone ale lumii. Am insistat și insistăm ferm pentru ca relațiile să se bazeze pe egalitate în drepturi, respectul independenței șl suveranității naționale, neamestecul în treburile interne și avantajul reciproc.în ce privește Orientul Mijlociu, ne-am pronunțat totdeauna pentru soluționarea problemelor prin negocieri. Am acționat pentru organizarea unei conferințe internaționale la care să participe toate țările interesate, inclusiv Israelul și Organizația pentru Eliberarea Palestinei. Considerăm că sînt create acum condiții mai bune pentru a se ajunge la organizarea unei asemenea conferințe.în ce privește activitatea viitoare a României pe plan internațional, vom acționa în continuare în același spirit, de dezvoltare a relațiilor cu toate statele, pe principiile de care am vorbit. Considerăm că numai așa se pot realiza relațiile de colaborare, se poate asigura depășirea multor probleme grave din viața internațională.în primul rînd, vom acționa pentru dezarmare, pentru dezarmarea nucleară, pornind de la faptul că este necesar să fie eliminate armele nucleare. Ne pronunțăm ferm pentru încetarea producerii de noi arme nucleare, pentru renunțarea de către N.A.T.O. la modernizarea armelor nucleare tactice și cu rază scurtă de acțiune, pentru eliminarea in întregime a armelor nucleare din Europa și din întreaga lume. Sîntem pentru dezarmare convențională — participăm, de altfel, activ la tratativele care au loc la Viena. Ne pronunțăm pentru soluționarea problemelor subdezvoltării, pentru o nouă ordine economică mondială. Sîntem pentru o soluție globală în problema datoriei externe a țărilor in curs de dezvoltare.în general, considerăm că se impune din partea tuturor statelor — așa cum se spune — o gîndire nouă, dar și un nou mod de a acționa în spiritul noii gindiri, renunțindu-se la forță în relațiile internaționale, la amenințarea cu forța-, la amestecul în treburile interne ale altor state. în acest sens, considerăm că unele încercări de destabilizare a situației din unele țări socialiste, îndemnurile ce li se adresează de a se îndrepta spre anumite forme capitaliste sînt în contradicție cu politica de destindere, cu politica de colaborare. Desigur că, pînă la urmă, aceste acțiuni sînt sortite e- șecului. Dar ele vor afecta, fără nici o îndoială, politica de destindere și colaborare, dacă se va insista pe această cale !în general, trebuie să se înțeleagă că există o singură cale de colaborare, de soluționare a problemelor internaționale grave — colaborarea egală, neamestecul în treburile interne, respectul reciproc al dreptului fiecărui popor de a-și alege calea dezvoltării pe care o dorește. Trebuie să se știe că popoarele care și-au ales calea socialistă nu vor renunța Ia aceasta la insistențele sau promisiunile vagi ale unor țări sau guverne !ÎNTREBARE : Ce situație tra
versează, după opinia dumnea
voastră, comunismul european 
și la nivel internațional in per
spectiva anului 2000 7RĂSPUNS : în general, lumea se află într-o profundă schimbare. în aceste condiții, fără nici o îndoială că și în țările socialiste se pun noi probleme cu privire la organizarea mai bună a societății, ținînd seama de noile cuceriri ale științei și tehnicii.Vedeți, tn țările în curs de dezvoltare este o situație deosebit de gravă. Aceste țări își pun problema

NICOSIA 26 (Agerpres). — Trimisul special al secretarului general al O.N.U. în Cipru, Oscar Camillon, a inminat liderului turco-ciprioțiîor, Rauf Denktaș. un document conți- nînd propunerile Națiunilor Unite referitoare la soluționarea problemei cipriote — informează agenția Anatolia. Liderul turco-cipriot a precizat că documentul nu va fi adus la 

Însăși a existenței lor — și aceasta se referă la 4 miliarde de oameni ! Este evident că această situație gravă nu va putea continua la infinit. De altfel, aceste țări declară aproape zilnic acest lucrU !în țările capitaliste dezvoltate, si- tuția nu este deloc strălucită, deși prin zecile de miliarde dolari pe care le acumulează anual din țările în curs de dezvoltare reușesc să-și mai soluționeze unele probleme. Șomajul a devenit cronic. în toate țările dezvoltate, anual, 20—40 la sută din tineri nu găsesc de lucru ! A apărut un fenomen nou — analfabetismul în țările capitaliste dezvoltate, inclusiv în S.U.A. Și aceasta, după datele oficiale ! Numărul săracilor a crescut foarte mult, din 1980 pînă acum. Numai în S.U.A. s-au înregistrat anul trecut 32 milioane de săraci. De asemenea, creșteri importane ale săracilor au avut loc în celelalte țări occidentale. Numărul celor care nu au locuințe a crescut, de asemenea. A crescut și numărul consumatorilor de droguri. Au devenit foarte îngrijorătoare criminalitatea și alte și alte fenomene negative.ÎNTREBARE : Considerați că 
situația din țările occidentale 
este mai critică decit în țările 
comuniste 7RĂSPUNS : Da, este mult mai critică. Șl dacă lucrurile acestea nu vor fi analizate la timp vor duce la consecințe foarte grave ! Nu trebuie uitat că victoria hitlerismului în Germania a avut loc tocmai în asemenea împrejurări.Anul trecut, în unele din aceste țări, 30 la sută din tineri nu au avut asigurate locuri de muncă. Ce fac tinerii aceștia ? Unde merg ? Unde se duc ? Sînt zeci de milioane de oameni într-o situație grea !Eu am cunoscut șomajul în România, in anii ’30. Am cunoscut și fascismul. Consider, deci, că nu se poate să nu se vadă stările de lucruri foarte grave din Occident. Toți își pun întrebarea : de ce crește în proporții alarmante criminalitatea. îndeosebi în S.U.A., după datele oficiale ? însuși terorismul este rezultatul acestei situații. Oamenii care nu au nici o perspectivă sînt gata să facă orice, pînă la urmă. De aceea, dacă se vor analiza in mod realist stările de lucruri, se va vedea ce probleme grave sînt de soluționat în țările capitaliste. Problema este, deci, că și țările capitaliste dezvoltate trebuie să tragă concluzii privind schimbările ce se impun chiar în rîndul lor. Și sint multe !în ce privește țările socialiste, este evident că socialismul a obținut rezultate foarte bune, că toate țările socialiste s-au dezvoltat mult. Am vorbit de România, dar nu există țară socialistă care să nu fi realizat mari progrese.Desigur, au apărut o serie de probleme noi și fiecare se preocupă de modul cum să-și asigure dezvoltarea în continuare. Este un lucru care va duce la dezvoltarea activității economico-sociale. Deci, deși se înregistrează și tendințe care nu pot fi aplaudate, pe ansamblu eu sint convins că aceste schimbări vor dinamiza și vor da o perspectivă nouă dezvoltării socialismului. Am convingerea că în anii 2000 socialismul va păși ca o societate de perspectivă pentru întreagă omenire, care oferă și va oferi garanția unei soluționări a problemelor pe o bază echitabilă— de lichidare a inegalităților, atit pe plan național, cît și internațional!De altfel, nici nu există o altă cale ! Omenirea, de la comuna primitivă, a trecut prin multe orînduiri sociale, dar a mers numai înainte, și nu înapoi. Iar socialismul reprezintă viitorul omenirii !Fără îndoială, ca orice societate, și socialismul se perfecționează și se va perfecționa continuu. Ceea ce trebuie să se asigure în acest proces de perfecționare este lichidarea inegalităților, a asupririi și realizarea unei societăți a dreptății sociale. în care omul să fie cu adevărat liber și să participe cu adevărat la conducerea societății.ÎNTREBARE : Cunbșclnd bu
nele relații existente între 
România și Spania, cum apre- 
ciați, domnule președinte, dez
voltarea raporturilor dintre po
poarele noastre în viitor 7 Cu 
ce ginduri doriți să vă adresați 
cititorilor publicației noastre, 
poporului spaniol 7RĂSPUNS : în general, relațiile dintre România și Spania sînt bune. Chiar în ce privește relațiile economice, ele se găsesc realmente la un nivel bun. deși, după părerea mea, există mari posibilități pentru dezvoltarea și mai puternică a raporturilor economice, tehnico-știin- țifice și culturale româno-spaniole.Pornind de la aceasta și de la relațiile tradiționale dintre cele două țări și popoare, consider că avem tot ce este necesar pentru ca să dezvoltăm această colaborare și, mal mult, chiar să extindem împreună colaborarea și cu alte țări — aș menționa, in primul rînd. țările Americii Latine, dar și din Europa și de pe alte continente. în mod deosebit, cred că țările noastre sint deopotrivă interesate într-o politică de pace, de colaborare între toate națiunile lumii. Putem să conlucrăm mai mult pentru a asigura in Europa o politică de largă colaborare— însă între state independente, pentru că. după părerea mea. acestea reprezintă viitorul pentru frică multă, multă vreme !în încheiere, aș dori să adresez cititorilor publicației dumneavoastră și poporului spaniol prieten cele mai bune urări de progres ecOno- mico-social, de bunăstare și fericire!

masa negocierilor tn actuala fază.Cea de-a patra rundă de convorbiri dintre președintele Ciprului, Ghiorghios Vassiliou, și liderul ci- prioților turci, Rauf Denktaș, va avea Ioc săptămina viitoare, se anunță într-un comunicat dat publicității la Nicosia. Dialogul, programat inițial pentru 26 iulie, a fost aminat la cererea ambelor părți.

Lucrările Conferinței pentru 
dezarmare de la Geneva

Delegația română a prezentat documentele 
Consfătuirii de la București a Comitetului Politic 

Consultativ al statelor participante la Tratatul de la VarșoviaGENEVA 26 (Agerpres). — La Geneva continuă lucrările Conferinței pentru dezarmare. Luînd cuvîn- tul, șeful delegației române a prezentat — în calitate de reprezentant al țării-gazdă — documentele consfătuirii de la București din 7—8 iulie 1989 a Comitetului Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de la Varșovia. Cu acest prilej s-a suhliniat că atît comunicatul, cît șj documentul intitulat „Pentru o Europă stabilă și în securitate, fără arme nucleare și chimice, pentru reducerea substanțială a forțelor armate, armamentelor și cheltuielilor militare" reprezintă un apel adresat țărilor membre ale N.A.T.O., celorlalte state ale lumii de a acționa împreună pentru afirmarea unei politici noi, de pace și colaborare, de deplină egalitate în drepturi, care să garanteze dezvoltarea liberă și independentă a tuturor națiunilor.în ceea ce privește securitatea și stabilitatea în Europa, s-a subliniat că, potrivit documentelor adoptate la București, problemă-cheie a acestora constă în reducerea efectivelor armate și armamentelor convenționale, diminuarea și apoi lichidarea armamentelor nucleare tactice. întărirea încrederii pe continent.
Pentru o lume lipsită de arme nucleareMOSCOVA 26 (Agerpres). — în orașul Murmansk, din nordul U.R.S.S., a fost deschis, miercuri, Fesivalul păcii țărilor Europei de nord, la care iau parte luptători pentru pace, bună vecinătate, dezvoltarea colaborării internaționale
împotriva prezenței armelor atomice pe teritoriul R.F.G.BONN 26 (Agerpres). — în pofida puternicei opoziții a opiniei publice vest-germane. care se pronunță pentru dezarmare si pentru destindere în Europa și în lume. Statele Unite intenționează să-și intensifice prezenta militară în R.F. Germania. întărindu-și arsenalele cu noi arme ultraperfecțio- nate. După cum informează revista „Der Spiegel", editată la Ham

Nu — bazelor militare străine !TOKIO 26 (Agerpres). — O amplă manifestație de protest a fost organizată de locuitorii insulei O- kinawa împotriva construirii unei noi tabere de instrucție pentru forțele americane dislocate pe teritoriul nipon. Sute de persoane au blocat practic intrarea uneia dintre bazele militare americane, baze ce împinzesc intreg teritoriul insulei.ROMA 26 (Agerpres). — în perioada 29 iulie — 6 august, in a- propierea orașului italian Crotone va funcționa o „tabără internațională a păcii". Organizatorii au lan
Datoria externă 

afectează grav țările 
latino-americaneCARACAS 26 (Agerpres). — Secretarul executiv permanent al Sistemului Economic Latino-American (S.E.L.A.). Carlos Perez del Castillo, a semnalat că situația economică a Americii Latine pe primele șapte luni ale anului nu s-a ameliorat, ci. dimpotrivă, s-a agravat, putîndu-se afirma că în 1989 nu se întrevede o schimbare. Una din problemele care afectează serios stabilitatea economiei țărilor din regiune este uriașa datorie externă și rata înaltă a serviciului datoriei. într-un interviu a- cordat agenției Prensa Latina, el a subliniat că in acest context este necesară stabilirea unei strategii de dezvoltare bazate in primul rînd pe potențialul și resursele proprii ale țărilor din regiune.Venezuela va continua să reclame o reducere cu cel puțin 50 la sută a datoriei sale externe și a dobîn- ziloi la ea — s-a anunțat oficial la Caracas.

Agențiile de presa
- pe scurt

SECRETARUL GENERAL AL O.N.U., Javier Perez de Cuellar, și-a exprimat speranța că dificultățile legate de pregătirea alegerilor din luna noiembrie din Na- mibia vor fi depășite, iar procesul de acordare a independenței acestui teritoriu se va desfășura conform prevederilor planului O.N.U. Trebuie să se depună toate eforturile — a spus el într-o conferință de presă care a avut loc la Addis Abeba — pentru a asigura Un tratament egal tuturor părților namibiene și să fie înlăturate cazurile de împiedicare a S.W.A.P.O. de a-și desfășura normal campania electorală.ȘEDINȚA COMUNA. Reunite tn ședință comună, cele două camere ale Adunării R.S.F. Iugoslavia au confirmat componenta Prezidiului R.S.F.I. — organ colectiv al conducerii de stat. Membrii Prezidiului sînt Boghi Boghicevici (Bos- nia-Hertegovina), Nenad Bucin (Muntenegru), Stipe Șuvar (Croația), .Vasil Tupurkovski (Macedonia), Ianez Drnovșek (Slovenia), Borisav Io viei (Serbia), Dragoslav Zelenovici (Voivodina) și Riza Sa- pundjia (Kosovo).DUPĂ CUM TRANSMITE AGENȚIA T.A.S.S., la 26 iulie partea sovietică a anuntat că a încheiat distrugerea rachetelor cu rază mai scurtă de acțiune

Documentele de la București — a spus vorbitorul — reamintesc că promovarea unei politici de securitate, înțelegere reciprocă și colaborare intre state reclamă respectarea riguroasă a principiilor independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi, neamestecului in treburile interne, renunțării necondiționate la forță și la amenințarea cu forța, soluționării diferendelor dintre state pe cale exclusiv pașnică, a dreptului fiecărui popor de a-și alege liber calea de dezvoltare, respectarea strictă a realității terito- rial-politice, inviolabilității frontierelor actuale și integrității teritoriale a statelor, respectarea tuturor principiilor Cartei O.N.U., a principiilor Actului final de la Helsinki și a altor norme general-recunos- cute ale relațiilor Internaționale.Obiectivul central al eforturilor statelor participante la Tratatul de la Varșovia — a conchis vorbitorul — este asigurarea stabilității în Europa, afirmarea pe continent a unor raporturi de tip nou, bazate pe eliminarea confruntării, întărirea încrederii și a bunei vecinătăți, pe participarea tuturor țărilor și popoarelor la rezolvarea problemelor urgente ale continentului.
șl ocrotirea mediului înconjurător din Norvegia. Suedia, Finlanda și U.R.S.S.. în centrul atenției se află aspecte ale construirii unei lumi a păcii, lipsite de armele nucleare, unei lumi a destinderii și colaborării.
burg. planurile Pentagonului prevăd. între altele, staționarea pe teritoriul R.F.G. a unui număr de avioane de vînătoare F-15 E. echipate cu arme nucleare. Potrivit revistei. S.U.A. ar intenționa șă construiască în anii următori 392 avioane de acest tip, cu o mare autonomie de zbor, capabile să lanseze rachete nucleare cu rază de acțiune de 300 km.
sat un apel în care se subliniază că amplasarea pe teritoriul Cala- briei a avioanelor americane de vînătoare și bombardament „F-16", care vor fi dislocate din Spania, reprezintă de fapt o încercare de militarizare a regiunilor sudice ale Italiei, puțind avea consecințe a- supra suveranității țării. Documentul evidențiază necesitatea participării tuturor forțelor progresiste la acțiuni de protest împotriva prezenței pe teritoriul italian a avioanelor americane, capabile să transporte la bord arme nucleare.
În S.U.A. - peste 3 milioane de persoane sînt 

lipsite de adăpost
Reprezentant! din 85 de mari orașe americane și-au anunțat 
participarea la o amplă mișcare de protest împotriva politicii 

sociale a administrației
WASHINGTON 26 (Agerpres). — 

Reprezentanți din 85 de mari orașe 
din S.U.A. și-au anunțat participa
rea la „Marșul asupra Washingto
nului". amplă manifestație de pro
test față de politica socială a actua
lei Administrații americane, ce se 
va desfășura in octombrie anul 
acesta.

In cadrul unui miting organizat 
în capitala Statelor Unite, liderul 
populației de culoare din S.U.A., 
Jesse Jackson, sublinia : Nu avem 
nevoie de programe de înarmare, ci 
de programe de revitalizare a eco
nomiei americane. Solicitind zeci de 
miliarde de dolari pentru realizarea 
bombardierului „B-2“, Administra
ția de la Washington reduce in ace
lași timp alocațiile destinate con

„OTR-22", tn conformitate cu prevederile tratatului sovieto-ame- rican privind lichidarea rachetelor nucleare cu rază medie și mai scurtă de acțiune. Sursa citată precizează că este a doua categorie de rachete nucleare sovietice ce sint complet eliminate in baza acțiunii tratatului sovieto-ame- rican. Prima categorie au constituit-o rachetele de croazieră cu bază la sol, cu rază medie de acțiune, distruse în U.R.S.S. in toamna anului 1988.O RECOLTA DE VARA RECORD a fost consemnată in R.P. Chineză, ea ridieîndu-se la 93,55 milioane tone metrice cereale, cu 260 000 tone metrice peste nivelul anului de vîrf 1986, anunță a- gentia China Nouă. într-un comunicat al Biroului de stat pentru statistică se precizează, totodată, că, datorită calamităților naturale, trei zone mari producătoare de cereale — Jiangsu, Anhui și Hubei — au înregistrat pierderi de circa 1,36 milioane tone cereale.LA GENEVA s-au încheiat miercuri lucrările Comisiei consultative permanente comune sovie- to-americane, informează agențiaT.A.S.S. Comisia a fost creată în conformitate cu memorandumul referitor la Înțelegerea dintre guvernele U.R.S.S. și S.U.A. din 21 decembrie 1972, pentru a contribui

Conferința la nivel 
înalt a O.U.A.ADDIS ABEBA 26 (Agerpres). — în cadrul Conferinței la nivei înalt a Organizației Unității Africane, de la Addis Abeba, au continuat, miercuri, dezbaterile asupra problemelor politice, economice, sociale ce confruntă statele africane. A fost evidențiată necesitatea intensificării acțiunilor țărilor de pe continent pentru soluționarea cu succes a a- cestor probleme și combaterea dificultăților actuale.Președintele Egiptului, Hosni Mubarak, președinte al O.U.A. pînă la viitoarea reuniune la nivel înalt, a chemat statele membre ale organizației să continue eforturile în vederea convocării unei conferințe internaționale consacrate datoriei externe a Africii. însemnătatea întăririi solidarității intre țările africane a fost evidențiată, in intervenția sa, de către șeful statului zambian, Kenneth Kaupda, care a arătat că, acționind unite, țările membre ale O.U.A. vor depăși mal repede dificultățile. într-un raport prezentat conferinței, secretarul general al O.U.A., Ide Oumarou, a relevat rezultatele pozitive ale acțiunilor Întreprinse de O.U.A. în desfășurarea procesului de acordare a independenței Namibiei.Sub președinția șefului statului egiptean a avut loc ședința Comitetului O.U.A. pentru Africa Australă. Participanții au subliniat necesitatea convocării cît mai curind a unei reuniuni la nivel înalt a comitetului, care să analizeze în profunzime situația din sudul Africii și problema accesului deplin la independență al Namibiei.

Deschiderea Congresului 
Partidului Congolez 

al MunciiBRAZZAVILLE 26 (Agerpres). — La Brazzaville s-au deschis miercuri lucrările celui de-al IV-lea Congres al Partidului Congolez al Muncii, la care participă 750 de delegați repre- zentind organizațiile de partid din toate regiunile țării, precum și oaspeți de peste hotare. Președintele C.C. al P.C.M., Denis Sassou- Nguesso, președintele R.P. Congo, a prezentat raportul privind activitatea partidului în perioada care a trecut de la congresul precedent, situația actuală și. perspectivele dezvoltării economice și sociale ale țăriL
Președintele Nicoraguei 
condamnă ingerințele 

străine în America 
CentralăMANAGUA 26 (Agerpres). — într-o declarație făcută la Managua, președintele Nicaraguei, Daniel Ortega Saavedra, s-a pronunțat pentru evitarea confruntărilor militare în America Centrală și soluționarea tuturor stărilor conflictuale pe calea tratativelor, prin negocieri politice — relatează agenția Prensa Latina. El a condamnat ingerințele străine în regiune — în special amestecul S.U.A. în treburile interne ale Republicii Panama — și a cerut respectarea dreptului popoarelor la autodeterminare.

struirii de locuințe, care au fost 
diminuate din anul 1980 pină acum 
cu peste 75 la sută, tn prezent, in 
S.U.A., peste 3 000 000 de locuitori 
sint lipsiți de adăpost, iar prognoze 
efectuate la cererea Congresului 
american arată că in următorii 15 
ani numărul lor va ajunge la 19 mi
lioane.

WASHINGTON 26 (Agerpres). — 
Un sfert dintre cei 2 000 000 de copii 
din New York nu beneficiază de 
asistență medicală — se spune in
tr-un studiu dat publicității la Wa
shington. Studiul menționat preci
zează că 60 la sută din minori tră
iesc in familii cu venituri sub limi
ta oficială de sărăcie sau in ime
diata ei apropiere.

Ia transpunerea In viață a obiectivelor și prevederilor acordurilor Idintre cele două state privind li- Imitarea sistemelor de apărare antirachetă și măsurile în vederea ■diminuării primejdiei izbucnirii unui război nuclear. Reprezentanții U.R.S.S. și S.U.A. au conve- .nit ca următoarea sesiune a Comisiei consultative permanente co- I mune să înceapă la 1 noiembrie 1989, la Geneva.PROTEST. La 22 iulie, un avion vest-gerrnan de tip „Morane- Soulnier" a violat spațiul aerian al R. D. Germane In zona Sonne- Iberg, venind din R. F. Germania. Reprezentanța R.D.G. in R.F.G. ■a prezentat un protest împotriva violării spațiului aerian al R. D. Germane și a exprimat speranța că se vor lua măsuri pentru a preveni In viitor asemenea ' incidente.ANIVERSAREA PROCLAMĂRII 1 REPUBLICII TUNISIA. Președintele tunisian. Zine El Abidine Ben . AII. a rostit un discurs cu prilejul celei de-a 32-a aniversări a 1 proclamării Republicii Tunisia. In care a evidențiat progresele Inre- I gistrate în viata politică și socială I a tării, precum și eforturile depuse pentru consolidarea procesu- i lui democratic național.FEMEIA CEA MAI ÎN VÎRSTA , DIN LUME. Birdie May Vogt, a I Încetat din viață, in urma unul ’ atac de cord, intr-un azil de bă- trîni de lingă Miami, cu cîteva zile înainte de a împlini 113 ani. | Vogt — consemnată in „Guinness Book of Records" — s-a născut Ia . 3 august 1876 in Akron, statul Ohio, in timpul președinției lui 1 Ulises S. Grant.
____ -________ I
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