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Sub președinția tovarășului^ Nicolae Ceaușescu

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, a avut loc, vi
neri, 4 august, ședința Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.

La ședință au participat miniștri, alte ca
dre de conducere din economie.

Comitetul Politic Executiv a dezbătut 
RAPORTUL PRIVIND ÎNDEPLINIREA 
PLANULUI, LA INDICATORII FIZICI ȘI 
VALORICI, ÎN INDUSTRIE, COMERȚ 
EXTERIOR ȘI INVESTIȚII, ÎN PERIOADA 
1.1.—;31.VII. 1989 ȘI PE LUNA IULIE A.C.

La acest punct de pe ordinea de zi au 
luat cuvintul primul-ministru, viceprim- 
miniștri și alți membri ai guvernului, care 
au raportat Comitetului Politic Executiv 
despre rezultatele obținute în perioada ana
lizată, precum și despre măsurile și acțiu
nile întreprinse în vederea înfăptuirii, în 
bune condiții, a planului pe luna august și 
semestrul II, pe întregul an 1989.

în cadrul ședinței s-a apreciat că, deși 
pe primele 7 luni ale anului au fost obți
nute ritmuri de creștere a producției supe
rioare celor din perioada corespunzătoare 
a anului trecut, într-o serie de sectoare rea
lizările nu se situează la nivelul planului, 
al posibilităților existente. Au continuat să 
se manifeste lipsuri serioase în organizarea 
și desfășurarea producției, în asigurarea 
condițiilor necesare îndeplinirii ritmice a 
tuturor prevederilor de plan. O atenție deo
sebită a fost acordată analizării cauzelor 
care au dus Ia neindeplinirea sarcinilor de 
export pe această perioadă.

Pornind de la rezultatele înregistrate, de 
la concluziile desprinse din analiza efec
tuată in cursul ședinței și, îndeosebi, de la 
importantele sarcini prevăzute pentru pe
rioada ce urmează, de la angajamentele 
luate de oamenii muncii privind îndeplini
rea integrală a planului pe 8 luni pînă la 
23 August și pe întregul an pînă la Con
gresul al XIV-lea al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut guvernului, con
ducerilor ministerelor, centralelor industria
le și unităților economice să ia măsuri fer
me pentru organizarea exemplară a activi
tății in toate domeniile, să urmărească per
manent modul cum se îndeplinește planul, 
să soluționeze operativ toate problemele 
de care depinde realizarea nivelurilor de 
producție stabilite.

S-a indicat să se acționeze cu hotărîre 
pentru introducerea unui înalt spirit de

responsabilitate, de ordine și disciplină in 
toate verjgile producției, incepind de la gu
vern, conducerea ministerelor și centralelor 
și pînă jos, în unități, la fiecare om al mun
cii. în acest scop, s-a cerut să se raporteze 
zilnic conducerii partidului stadiul realizării 
producției, de către întreprinderi, județe și 
ministere. în cadrul raportărilor va trebui 
să fie urmărită, în mod deosebit, realizarea 
exportului, punindu-se accentul pe intensi
ficarea contractării producției, vămuirea de 
urgență a stocurilor existente, executarea 
și livrarea ritmică a întregului fond de 
marfă, în structura, la nivelul calitativ și 
termenele prevăzute.

în ce privește investițiile, domeniu în 
care continuă să existe serioase rămîneri in 
urmă, s-a indicat să se ia de urgență măsu
rile ce se impun pentru a se grăbi ritmul 
lucrărilor de construcții-montaj, pentru a 
se finaliza, la datele stabilite, toate obiecti
vele cuprinse în plan și a asigura darea lor 
în producție la capacitățile proiectate. în 
acest context, a fost subliniată răspunderea 
deosebită ce revine furnizorilor de utilaje, 
care trebuie să livreze, la timp și în cele 
mai bune condiții, echipamentele necesare 
noilor obiective de investiții.

S-a cerut, totodată, să se acorde o atenție 
maximă realizării programelor de revizii și 
de reparații capitale, astfel încît să se asi
gure funcționarea neîntreruptă și la para
metrii stabiliți a tuturor capacităților de 
producție.

în același timp, s-a indicat să se urmă
rească și să se raporteze zilnic, pe unități, 
județe și ministere, modul in care se reali
zează obiectivele de investiții.

Apreciind că sînt create toate condițiile 
pentru îndeplinirea prevederilor stabilite,) 
secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a exprimat convingerea 
că, acționind pentru organizarea exemplară 
a muncii. întărirea disciplinei și ordinii în 
producție, a răspunderii pentru înfăptuirea 
neabătută a politicii partidului în toate do
meniile de activitate, organele și organiza
țiile de partid, comuniștii, toți oamenii mun
cii vor face totul în vederea obținerii unor 
rezultate cît mai bune in toate sectoarele, 
vor asigura îndeplinirea integrală a planu
lui pe 8 luni pînă Ia 23 August, iar pe în
tregul an pînă la Congresul partidului.

în continuare, Comitetul Politic Executiv 
a analizat RAPORTUL PRIVIND MODUL 
DE ÎNDEPLINIRE A PLANULUI COSTU

RILOR DE PRODUCȚIE ÎN INDUSTRIA 
REPUBLICANA, ÎN SEMESTRUL I 1989.

Pe baza datelor prezentate, Comitetul Po
litic Executiv a subliniat că se impune să se 
acționeze cu mai multă răspundere pentru 
reducerea cheltuielilor materiale și de pro
ducție, rentabilizarea tuturor produselor, 
eliminarea pierderilor, încadrarea în consu
murile de materii prime, materiale, com
bustibili și energie prevăzute, în normative
le economico-financiare aprobate. S-a cerut 
organelor de conducere colectivă ale între
prinderilor, centralelor și ministerelor să 
elaboreze, împreună cu consiliile de coor
donare a activității pe ramuri și organele 
financiar-bancare, programe de măsuri con
crete, care să conducă Ia îmbunătățirea ra
dicală a activității din acest domeniu și să 
asigure îndeplinirea sarcinilor de reducere 
a costurilor de producție.

Comitetul Politic Executiv a examinat, 
apoi, RAPORTUL PRIVIND CORELAȚIA 
DINTRE PRINCIPALII INDICATORI DE 
MUNCA ȘI RETRIBUIRE ȘI ÎNDE
PLINIREA PLANULUI PRODUCTIVITĂ
ȚII MUNCII ÎN INDUSTRIA REPUBLICA
NA, CONSTRUCȚII-MONTAJ ȘI TRANS
PORTURI, ÎN SEMESTRUL I 1989.

în scopul înfăptuirii integrale a prevede
rilor de plan privind sporirea mai accentua
tă a productivității muncii în toate ramurile 
și sectoarele de activitate, Comitetul Politic 
Executiv a indicat organelor de conducere 
colectivă din întreprinderi, centrale și mi
nistere să întreprindă acțiuni energice pen
tru modernizarea și organizarea producției 
pe baza celor mai noi cuceriri ale științei 
și tehnicii, folosirea judicioasă a timpului 
de lucru, utilizarea rațională a forței de 
muncă, concomitent cu ridicarea pregătirii 
profesionale a personalului muncitor. S-a 
cerut să se urmărească permanent, în fie
care unitate, modul de realizare a producti
vității muncii planificate și a programelor 
special elaborate în acest sens, a corelațiilor 
obținute între indicatorii de muncă și retri
buire, să se asigure aplicarea acordului 
global și a acordului direct, in conformitate 
cu prevederile legale, astfel incit sporirea 
continuă a productivității muncii să consti
tuie un factor hotărîtor pentru dezvoltarea 
generală a țării, pentru ridicarea nivelului 
de trai al întregii națiuni.

Comitetul Politic Executiv a soluționat, 
de asemenea, probleme curente ale activi
tății de partid și de stat.

PLANUL IN ÎNTREAGA ECONOMIE 

REALIZAT INTEGRAL
- pînă la 23 August pe opt luni, pînă 

la Congresul al XIV-lea pe întregul an! 

ARGUMENTUL FAPTELORLa ora actuală. întreprinderea de Mașini-Unelte și Piese de Schimb „Nicovala1* din Sighișoara este una din unitățile reprezentative ale județului Mureș, avînd în nomenclatorul de fabricație o gamă largă de produse : peste 100 tipuri de utilaje pentru industria ușoară, piese de schimb (in aproape 6 000 tipodimen- siuni). produse de mecanică fină, piese din fontă și altele. Cu toate acestea, in pofida nomenclatorului divers de fabricație, care ridică, fără indoială. o serie de probleme, unitatea șî-a îndeplinit lună de lună planul la producția fizică in mod e- xemplar. Astfel, cele șapte luni care au trecut din acest an s-au încheiat cu depășirea sarcinilor de plan la aproape toate sortimentele producției fizice. Practic, cu excepția pieselor din fontă turnate, la care producția s-a situat numai.., la nivelul planului, la celelalte sortimente, printre care utilaje pentru industria ușoară, piese de schimb, produse de mecanică fină, sarcinile stabilite au fost depășite cu 2—5 la sută. Cum se acționează în continuare pentru îndeplinirea și depășirea prevederilor de plan ?— în aceste zile — ne spune inginerul Anton Orășan, directorul unității — întregul nostru colectiv este mobilizat cu toate forțele pentru a îndeplini exemplar angajamentul de a realiza integral, pînă la 23 August, țilanul la producția fizică pe opt luni, iar în cinstea Congresului al XIV-lea planul pe întregul an. Competenta profesională a colectivului nostru, măsurile pe care le-am luat ne dau garanția că ne vom îndeplini exemplar angajamentul luat.

într-adevăr. întreprinderea dispune de un colectiv puternic, bine pregătit profesional, de ateliere de proiectare (5 la număr), coordonate de un inginer-șef de concepție, care pot proiecta un produs nou. oricit de complex ar fi, intr-un timp foarte scurt. Creația tehnică nu este însă — așa cum vom vedea — singurul suport al angajamentului luat. Remarcabilă este în primul rind mobilizarea oamenilor din secțiile întreprinderii. unde, de fapt, se materializează efortul de g.ndire și concepție. Argumente ? Multe. Un prim exemplu îl oferă secția mo- delărie-turnătorie. cu o capacitate de 2 000 tone piese pe an. unde lucrează in trei schimburi 246 de oameni. Piesele din fontă turnate aici reprezintă 20 la sută din valoarea utilajelor executate, iar la piesele de schimb — 60 la sută. Ca atare, avînd în vedere și faptul că piesele de serie mică și unicatele au o mare pondere pentru creșterea producției, pe aceleași spații, măsurile luate au vizat în primul rînd policalificarea oamenilor, majoritatea lucrătorilor puțind fi electricieni ori macaragii, sudori sau lăcătuși, in funcție de cerințele producției. Mobilitatea tehnică a oamenilor — vizibilă, de altfel. în toate secțiile întreprinderii — a asigurat reducerea staționărilor accidentale și prelungirea cu cel puțin o lună a timpului de funcționare a cuptorului pe fiecare ciclu de fabricație. Efectul : o producție suplimentară de 24 tone piese turnate pe an.Urmărind la lucru muncitorii din primul schimb, am reținut, de asemenea. că, pentru creșterea productivității muncii, turnătoria a fost dotată de curind cu o macara pivo- tantă, iar pentru manipularea rame

lor de formare cu o macara tip „ca- pră“. prin care randamentul muncii la aceste operații a crescut cu peste 5 la sută. Tinărul inginer Emil Fabian, adjunctul șefului secției turnătorie, ne spunea că. pentru îmbunătățirea calității pieselor și reducerea rebuturilor, in perioada următoare va fi pusă in funcțiune o instalație de determinare rapidă a compoziției chimice a șarjelor.Măsuri similare au fost luate și într-o altă secție „cheie**  — cea de montaj — unde, alături de montajul utilajelor și de piesele de schimb pentru industria ușoară, se execută prese de vulcamzat in trei tipodi- mensiuni. transpalete. reductoare, mașini automate de legat baloti. de cablat fringhii. de sitografiat cești, strunguri pentru izolatori și multe alte unicate. Dat fiind specificul producției. montajul se execută atit pe linii tehnologice specializate (la produsele de serie mijlocie), cit și „staționar**  (pentru unicate). Totodată, unele operații au fost concentrate pe amplasamente adecvate. Urmarea : productivitatea muncii a crescut in acest an cu 10 la sută, iar ciclul de montaj a fost diminuat cu 15—20 la sută. Astfel. în pofida marii diversități de produse, secția montaj și-a depășit lună de lună planul de producție și o va face, cu atit mai mult. în perioada următoare. Secretul ? Unul singur. „Pe lingă organizarea superioară a muncii — ne preciza subinginerul Ion Adăscălitei, șeful secției I — peste 100 din cei 215 lucrători sînt policalificați. A- ceasta face ca. în perioada următoare. să putem aduce și alte „corective" organizării producției. Concret:
(Continuare în pag. a IlI-a)

Imaginea alăturată a fost înregistrată pe itinerarul celei de-a 3-a magistrale de metrou : Gara de Nord — Dristor II. Arteră care se pregătește pen- ț tru clipa de start a călătoriilor și pe acest nou traseu de sub temeliile Capitalei.Dar despre bulevardele din adine, despre metrou, într-un număr viitor al ziarului nostru.Foto : S. CRISTIAN

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe directorul general al Oficiului Marocan al FosfațilorPreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, vineri, 4 august, pe Mohammed Karim Lamrani, director general al Oficiului Marocan al Fosfaților, aflat in vizită in țara noastră.Oaspetele a mulțumit pentru întrevederea acordată și a transmis președintelui Nicolae Ceaușescu, din partea regelui Marocului. Hassan al II-lea, un cald mesaj de salut și cordiale urări de succes în întreaga activitate. In același timp, a fost subliniată aprecierea deosebită de care se bucură în Maroc politica externă a României, inițiativele și de

mersurile președintelui Nicolae Ceaușescu consacrate edificării unui climat de pace. înțelegere și largă cooperare intre națiuni, instaurării in lume a unei noi ordini economice internaționale.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit pentru mesaj și sentimentele exprimate și a transmis regelui Marocului un salut călduros și cele mai bune urări.In cursul intrevederii au fost subliniate raporturile de prietenie și colaborare care s-au statornicit și se dezvoltă intre România și Maroc, pe baza deplinei egalități în drepturi și avantajului reciproc. A fost

exprimată convingerea că extinderea. in continuare, a conlucrării româno-marocane pe plan economic, îndeosebi a cooperării in producție, este în folosul și spre binele ambelor țări și popoare. In context, s-au evidențiat posibilitățile existente pentru intensificarea colaborării dintre întreprinderi românești și firme marocane in diferite domenii de interes comun.La primire a participat Ion M. Nicolae. ministrul industriei chimice și petrochimice.A fost de față Mohamed Halim, ambasadorul Marocului la București.
In telegrame adresat» tovarășului Nicolae Ceaușescu

• OAMENI Al MUNCII DE PE OGOARE RAPORTEAZĂ ÎNCHEIEREA RECOLTĂRII 

FASOLEI, INULUI PENTRU ULEI, INULUI DE FUIOR, ORZOAICEI DE TOAMNA, ORZOAICEI 
DE PRIMĂVARĂ, OVĂZULUI Șl REALIZAREA UNOR PRODUCȚII MARI LA HECTARl

• COLECTIVE DE OAMENI Al MUNCII DIN ECONOMIE RAPORTEAZĂ OBȚINEREA 

UNOR SUCCESE DE SEAMĂ ÎN ÎNDEPLINIREA SI DEPĂȘIREA PLANULUI
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FORMELE DEMOCRATICE DE CONDUCERE
— modalitate eficientă pentru înfăptuirea programelor 

de dezvoltare economico-socială în profil teritorial
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PARTIDUL COMUNIST ROMÂN 
- strălucit strateg al glorioasei 

revoluții din August 1944Poporul român aniversează împlinirea a 45 de ani de la victoria revoluției de eliberare socială și națională. antifascistă și antiimperia- listă — eveniment istoric cu profunde semnificații interne și internaționale care a deschis calea marilor transformări revoluționare, democratice și socialiste in România. Evenimentul istoric de la 23 August 1944 a marcat declanșarea unui amplu proces innoitor pe toate planurile vieții economice, social-politice. pe care clasa muncitoare din România îl anunțase încă de la crearea partidului ei revoluționar, in anul 1893 — Partidul Social-Democrat al Muncitorilor din România. Mișcarea muncitorească. Partidul Comunist Român, făurit in mai 1921. și-au asumat înalta misiune istorică de a apăra unitatea, independenta și suveranitatea tării și. totodată, de a lichida pentru totdeauna asuprirea și exploatarea omului de către om, de a realiza o societate a dreptății sociale și naționale, socialismul și comunismul in România.Strateg al făuririi noii orînduiri sociale. Partidul Comunist Român a înfruntat de la începutul existenței sale împotrivirea înverșunată a claselor exploatatoare și măsurile represive ale acestora. Nevoit să acționeze timp de două decenii, incepind cu 1924, in ilegalitate, Partidul Comunist, apiicînd cele mai diverse forme de luptă legale și ilegale, a militat pentru întărirea unității de acțiune a clasei muncitoare, pentru obținerea de drepturi și libertăți democratice. în condițiile ascensiunii fascismului pe plan internațional, îndeosebi după venirea la putere a hitlerismului in Germania, Partidul Comunist Român a desfășurat o intensă activitate pentru unirea tuturor forțelor muncitorești, patriotice, dovedind clarviziune politică in alegerea celei mai potrivite tactici de mobilizare a clasei muncitoare, a poporului român împotriva, fascismului și războiului. El a initiat coalizarea forțelor politice ale tării împotriva nazismului prin crearea Comitetului Național Antifascist, în

luna iunie 1933 — în conducerea căruia a fost ales tovarășul Nicolae Ceaușescu. în timpul marilor acțiuni antifasciste s-au afirmat calitățile de neînfricat militant revoluționar și înflăcărat patriot ale tovarășului Nicolae Ceaușescu.Din cronica luptelor revoluționare duse de forțele înaintate ale socie-
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tătii românești, de masele populare, avind in frunte clasa muncitoare, partidul ei comunist, se desprind amplele acțiuni din anii 1929—1933, ale minerilor, metalurgiștilor. texti- liștilor. ceferiștilor și petroliștilor și altor categorii de muncitori, ce au avut un larg ecou internațional. Bătăliile împotriva fascismului și războiului au culminat cu marea demonstrație de la 1 Mai 1939. in organizarea și desfășurarea căreia o contribuție determinantă au avut tovarășul Nicolae Ceaușescu. tovarășa Elena Ceaușescu.Politica de cedare și capitulare in fața celui de-al treilea Reich a marilor state europene a dus la izolarea României pe plan internațional, poporul român aflîndu-se la începutul

anilor ’40 singur, fără nici un sprijin din afară, fiind aruncat în brațele forțelor hitleriste. în aceste condiții. României i s-a impus odiosul dictat fascist de la Viena, din 30 august 1940. prin care partea de nord-vest a teritoriului național a fost încorporată de Ungaria horthystă. în septembrie 1940 s-a instaurat guvernul condus de generalul Ion Antonescu, in octombrie 1940 au pătruns in România trupele germane, tara fiind aruncată apoi — împotriva voinței poporului român — în războiul dus de Germania hitleristă contra Uniunii Sovietice. „Toate acestea — arată tovarășul Nicolae Ceaușescu — au generat un puternic val de nemulțumire generală împotriva guvernului Antonescu și a hitlerismului. Se cristaliza tot mai puternic in conștiința maselor populare necesitatea imperioasă a ridicării la luptă pentru oprirea cursului evenimentelor istorice în care fusese antrenată România, împotriva adevăratului vrăjmaș al intereselor noastre naționale — Germania fascistă".Apărător al intereselor vitale, generale ale Întregului popor, exponent fidel al sentimentelor patriotice ale maseloi*  populare. Partidul Comunist Român s-a ridicat, in aceste momente de grea cumpănă pentru poporul nostru, cu toate forțele la luptă, organizînd mișcarea de rezistență. lupta pentru sabotarea mașinii de război și alungarea trupelor germane din tară, pentru răsturnarea guvernului Antonescu, alăturarea României la coaliția antihitleristă și eliberarea țării de sub dominația fascistă. Obiectivele mișcării de rezistentă din România au reflectat aspirațiile fundamentale ale poporului în lupta pentru restabilirea și consolidarea independentei și suveranității naționale, pentru progres social. în Platforma C.C. al P.C.R. din 6 septembrie 1941 se arăta : „P.C.R. propune lupta comună a tu
turor patrioților români pentru rea
lizarea Frontului Unic National al 
poporului român contra ocupanților 
hitleriști, pentru cucerirea cerințelor

(Continuare în pag. a IV-a)

Proprietate și eticăpin pe munca sa, pe roadele ei, va dovedi că este stăpinul țării, al destinelor sale.Pe temelia proprietății socialiste. cum se subliniază in documentele programatice pentru cel de-al XIV-lea Congres al parti
Cînd poporul român trecea în proprietatea sa principalele mijloace de producție, săvirșea un act de dimensiuni istorice — pe multiple planuri, dintre care cel etic nu era cel din urmă. Se dădea lovitura de grație celei mai mari nedreptăți din istoria omenirii — exploatarea omului de către om — se curma profunda imoralitate, imoralitatea fundamentală, dacă putem s-o numim astfel, a însușirii produsului muncii altuia. „Orin-duiala cea crudă și nedreaptă ce lumea o imnarte în mizeri și bo- gati“ iși trăise in România ultimul ceas. Un popor intreg. însuflețit de partidul său comunist. începea glorioasa epopee a construcției socialiste. O tară nouă, un om nou. o morală nouă vor deveni, an după an și deceniu după deceniu, realități mereu mai vii. mereu mai ample, pe măsură ce. prin muncă încordată. prin cutezanță, prin tenacitate revoluționară, noporul în întregul său va dovedi că este stă-

dului, s-a înălțat în anii noi ai patriei tot ceea ce este mai durabil și mai măreț pe pămîntul românesc. O industrie care produce de 135 de ori mai mult, o agricultură de 10 ori mai rodnică — decît în 1945 — o înnoire a așezărilor umane de asemenea proporții încit, in clipa de față, peste 80 la sută din copulația țării locuiește in casă nouă, sînt doar „sumare" date care dau seama despre amploarea și ritmul prefacerilor din spațiul ma

A

terial. Putem invoca și alte cifre— și o facem cu felurite prileiuri— care glăsuiesc despre adevăratele mutații ce au avut loc în învățămint, în știință. în cultură, orefaceri radicale care au condus la o nouă condiție intelectuală acetățenilor României ; putem cuprinde în cifre și uriașul proces de democratizare a vieții publice din tara noastră, al participării efective a poporului la luarea și înfăptuirea deciziei in economie, in viața social-politică. Realități definitorii ale României moderne — rezultatul direct al existentei proprietății socialiste, de neconceput altfel decît ca urmare firească, legică a consolidării și înfloririi ei.Realități de necontestat. Este un adevăr elementar că problema proprietății este cardinală pentru determinarea caracterului, a fizionomiei unei societăți — din toate punctele de vedere. Societa-
(Continuare în pag. a V-a)
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FORMELE DEMOCRA TICE DE CONDUCERE 
-modalitate eficientă pentru înfăptuirea programelor 
de dezvoltare economico-socială în profil teritorial

Din experiența și preocupările 

și metodelorIn documentele pentru Congresul al XlV-lea al P.C.R. se accentuează pregnant că perfecționarea rolului și funcțiilor statului, dezvoltarea largă a formelor democratice de conducere, ridicarea pe un plan calitativ superior a autoconducerii muncitorești, asigurarea conducerii unitare, pe baza planului național unic, promovarea cu fermitate a principiilor autogestiunii, ale mecanismului economico-financiar, îmbunătățirea controlului activității economico-sociale au reprezentat și reprezintă cerințe majore ale edificării societății socialiste multilateral dezvoltate. In acest cadru, avind în vedere locul pe care îl ocupă Partidul Comunist Român in sistemul social-politic al țării noastre ți misiunea istorică pe care și-a asumat-o în fața poporule lui român, de făurire a celei mai drepte orînduiri în patria liberă și demnă, este obiectiv necesară creșterea tot mai puternică a rolului conducător al partidului, care poartă răspunderea directă pentru elaborarea și transpunerea cu succes în viață a planurilor și programelor de dezvoltare a societății românești. „Putem afirma cu deplin temei — arăta tovarășul
Spirit de inițiativă în conceperea, 

organizarea și desfășurarea 
analizelor la fața loculuiPrin analiză se înțelege îndeobște metoda generală de cercetare a realității bazată pe descompunerea proceselor, a fenomenelor, a obiectelor studiate etc. in părțile lor componente. examinarea amănunțită a unor probleme în vederea desprinderii unor concluzii temeinic documentate. în convorbirea pe care am avut-o cu tovarășul Mihai Marina, prim- secretar al Comitetului Județean de Partid Constanța, termenii definiției. în temeiul învățămintelor desprinse din aplicarea practică a acestei metode. au fost îmbogățiți cu interesante și semnificative idei. „Experiența demonstrează — ne-a spus interlocutorul nostru — că rezultatele sint cu atit mai bune cu cit șe conferă fiecărei acțiuni, fiecărui demers un randament maxim. Îndeosebi prin perfecționarea modalităților de cunoaștere și rezolvare a problemelor, de îndrumare și control. Din acest unghi de vedere depunem eforturi pentru optimizarea metodei analizei la fața locului. Urmărim acest deziderat incă din conceperea și programarea analizelor, avind în vedere trei trăsături definitorii : 1) fixarea cit mai clară a obiectivelor și a efectelor pe care dorim să le obținem ; 2) considerarea ședinței de analiză propriu-zise doar ca un moment. ca o verigă dintr-un amplu proces de îmbunătățire a activității într-un anume domeniu. unitate economică sau teritorială, proces declanșat cu cîteva luni de zile înainte de ședință și continuat pînă la finalizarea măsurilor stabilite, ră- mînind apoi deschis unor acțiuni corective sau perfecționării impuse de noi situații ; 3) mijloc eficient de mobilizare și antrenare unitară a tuturor forțelor — județene și locale —. de folosire permanentă, judicioasă și echilibrată a lor. Altfel spus, denumirea de analiză la fața locului trebuie înțeleasă intr-un sens generic, ca semnificînd în fapt o succesiune de acțiuni armonios îmbinate, folosirea unei largi game de forme ale muncii politico-organizatorice într-o viziune unitară, integratoare. în această viziune ne-am propus și am izbutit ca intr-o perioadă de doi ani să organizăm analize la fața locului în cinci orașe : Cernavodă. Medgidia. Mangalia. Năvodari și Hîr- șova. Obiectivul major al acestor acțiuni l-a constituit găsirea de soluții pentru accelerarea dezvoltării economico-sociale în profil teritorial. în mod deosebit definitivarea măsurilor cu privire la aplicarea programelor de sistematizare, creștere a potențialului economic și de îmbunătățire a nivelului edilitar al localităților amintite.Avem permanent în vedere imperativul formulat de tovarășul Nicolae Ceaușescu potrivit căruia este necesar să perfecționăm toate domeniile de activitate, să innoim continuu formele de conducere a tuturor sectoarelor, înlăturînd ceea ce este vechi și promovînd cu îndrăzneală noul în toate sectoarele. Ne-am revăzut și ne revedem mereu modul în care ne concepem și ne organizăm propria activitate. Trebuie să recunoaștem că nu întotdeauna în analizele pe care le-am efectuat am urmărit și aspectul cunoașterii, susținerii șl extinderii experienței pozitive, a modalităților eficiente de lucru, spre a le asigura generalizarea cît mai grabnică. Tocmai de aceea, ne-am propus o adevărată strategie de studiere a ceea ce apare nou și

Perioada pregătitoare—perioada 
unei intense activități 
politico - organizatoriceîn nou] oraș Negru-Vodă ne-am edificat asupra modului de înfăptuire a planului de măsuri aprobat de secretariatul comitetului județean de partid privind accelerarea dezvoltării e-a orașului în^conomico-sociale

In înfăptuirea tuturor programelor de dezvoltare economico-socială un rol important îl 
au organele și organizațiile de partid în unirea eforturilor tuturor oamenilor muncii, al tuturor 
cetățenilor. Creșterea rolului conducător al partidului presupune perfecționarea activității fie
cărei organizații de partid, cere ca fiecare membru al partidului să acționeze în primele rînduri 
în înfăptuirea hoiărîrilor partidului, a legilor țării.

NICOLAE CEAUȘESCU

valoros. Un important pas in această direcție l-a prezentat analiza la fata locului in comuna Mihail Kogălniceanu. la care au participat și primarii din toate comunele județului, con- vingindu-se nemijlocit de modul in care comitetul comunal de partid, consiliul popular din această localitate fruntașă acționează și cu ce rezultate pentru dezvoltarea economico-socială in profil teritorial. Avem în intenție o asemenea analiză și la Cobadin, comună cu rezultate economice deosebite.în cazul localității Negru- Vodă, unde am prevăzut o analiză la fața locului, am pornit de lă considerentul că. fiind orașul cel mai slab dezvoltat din județ, are nevoie de un sprijin susținut, pe diverse planuri. pentru a-1 apropia de nivelul celorlalte orașe ale județului. în unele unități în care există și probleme ce depășesc competențele pe plan județean, analizele le concepem și le organizăm împreună cu departamentele sau ministerele de resort, Așa am procedat la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă, întreprinderea de Exploatare a Flotei Maritime „Navrom", Combinatul Petrochimic Midia. Centrala O.N.T. Litoral. în ceea ce privește municipiul Constanța, dat fiind gradul ridicat de complexitate al dezvoltării în profil teritorial. inițiem analize pe domenii, cum a fost, de pildă, dezbaterea consacrată continuării înfăptuirii planului de sistematizare, a îmbunătățirii lui. Am menționat toate acestea pentru a pune în evidentă necesitatea unei a- bordări flexibile, ca loc. timp și forțe, a opțiunii pentru analiza la fața locului.Aș dori să mai subliniez șl un alt aspect. Comitetul județean de partid nu organizează decît cel mult trei-patru asemenea analize într-un an. Mult mai numeroase sint insă intervențiile operative ale biroului sau secretariatului comitetului județean de partid atunci cind sint reclamate de unele situații sau de urgenta unor cerințe, intervenții pe care nu le considerăm analize la fata locului, ci o modalitate curentă și eficientă de lucru.Studiind cu atenție documentele supuse dezbaterii partidului, întregului popor pentru Congresul al XlV-lea, se desprind, totodată, cu claritate și mijloacele pentru atingerea o- biectivelor stabilite, și anume imperativul perfecționării activității organelor și organizațiilor de partid, de întărire continuă a legăturii lor cu masele largi populare, de folosire a cadrului democratic de participare a tuturor categoriilor sociale la activitatea de conducere a operei de făurire a societății socialiste. Astfel, este puternic reliefată conceperea umanistă de către secretarul general al partidului a raportului dintre scop și mijloacele de atingere a lui. în acest spirit, al principiului fundamentat de secretarul general al partidului, a construirii socialismului cu poporul, pentru popor, ne-am străduit și ne vom strădui să desfășurăm munca politico-organi- zatorică a comitetului județean de partid, a organelor și organizațiilor de partid din județ pentru îndeplinirea sarcinilor ce Ie revin !“.Pe firul acestor repere ne-am continuat, evident tot la ..fata locului", documentarea noastră asupra analizelor consacrate înfăptuirii programului de dezvoltare economico-socială în profil teritorial.

profil teritorial. Dună cum ne-a informat tovarășa Florica Mihai, secretară adjunctă a comitetului comunal de partid, o parte din măsurile prevăzute în plan au și fost îndeplinite, iar altele se află în curs de înfăptuire.

Comitetului Județean Constanța al P. C. R. în perfecționarea stilului 

de muncă ale organelor și organizațiilor de partidNICOLAE CEAUȘESCU la recenta plenară a C.C. al P.C.R. - că partidul nostru și-a îndeplinit și iși îndeplinește cu cinste misiunea sa istorică de detașament revoluționar, centru vital al întregii națiuni - și-a călăuzit și călăuzește poporul nostru pe calea făuririi socialismului și comunismului".De-a lungul anilor, cu deosebire de la cel de-al IX-lea Congres al partidului, sub impulsul ideilor novatoare ale tovarășului Nicolae Ceaușescu privind creșterea rolului conducător al partidului, organele și organizațiile sale, implicate direct in soluționarea complexelor probleme pe care le-a ridicat îndeplinirea planurilor și Drogramelor de dezvoltare economico-socială a țării, au îmbogățit și perfecționat continuu formele și metodele muncii politico-organizatorice, cu profund caracter democratic, de unire și mobilizare a energiilor creatoare ale maselor pentru propășirea socialistă a patriei.Mutarea centrului ae greutate al demersurilor politico-organizatorice acolo unde se hotărăște soarta producției de bunuri

materiale, acolo unde, zl de zl, oamenii muncii din Industrie, agricuitură, învățămint, cercetare, cultură dau planurilor și programelor de dezvoltare economico-socială a țării consistența faptelor reprezintă o cerință fundamentală a activității organelor și organizațiilor de partid. Printre formele și metodele multiple de axare o muncii de partid pe realitățile și exigențele vieții, validate de practică, se află și analizele la fața locului. De altfel, numeroase organd de partid, la diferite niveluri, recurg frecvent la acest mijloc în vederea găsirii soluțiilor celor mai adecvate la problemele cu care se confruntă. Evident, conceperea, organizarea și derularea analizelor la fața locului diferă în funcție de problematica pe care ele o abordează. In cele ce urmează vom ilustra, prin relatarea unor opinii și prin exemplificări concrete, consemnate pe terenul de desfășurare al unor asemenea acțiuni, modul in care Comitetul Județean Constanța al P.C.R. se implică în înfăptuirea programului de dezvoltare economico-socială in profil teritorial.
Astfel, în domeniul agriculturii, printre altele, a fost asigurată o mai bună participare a cooperatorilor la efectuarea lucrărilor de întreținere a culturilor, la pregătirea și desfășurarea campaniilor de recoltare, iar în sectorul zootehnic au fost efectuate unele lucrări de urgență pentru repararea si repunerea în stare normală de funcționare a adăposturilor, padocurilor, instalațiilor de preparare a furajelor. în ceea ce privește aspectele edilitare, au fost constituite patru echipe de meseriași pentru intensificarea lucrărilor de construire a celor 48 de a- partamente prevăzute inițial pentru anul acesta, precum și a celor 33 de apartamente cu care a fost suplimentat planul.

Tocmai in toiul convorbirii, în încăpere intră tovarășul Alexandru Arvinte. șeful secției drumuri naționale, așa cum avea să se prezinte. îl întrebăm despre rosturile sosirii sale la Negru-Vodă. Ne răspunde cu exactitate matematică : ,.în planul de măsuri de dezvoltare a orașului, la pagina șase, punctul 8, se menționează că urmează să fie efectuate lucrări de întreținere și reparații ale drumurilor. străzilor și trotuarelor din zona centrală, a marcajelor indicatoare. De îndeplinirea a- cestei măsuri, alături de direcția județeană de drumuri și poduri, de consiliul popular orășenesc răspunde și secția drumuri naționale. Peste două zile vom trece la amenajarea trotuarelor pe distanta pe care șoseaua națională nr. 38 străbate orașul și am dori să primim o mină de ajutor din partea cetățenilor". O dovadă concludentă, dintre multe altele,de seriozitate și consecvență in aplicarea măsurilor stabilite,fără a însemna însă că peste tot în cuprinsul județului lucrurile se rezolvă la fel de operativ.In continuare, gazdele ne înfățișează imaginea de viitor a acestui nou oraș: un centru cu blocuri moderne, o gară nouă, un liceu agroindustrial, un parc cu un lac („un oraș fără un parc nici că se poate imagina"), o bază sportivă, lărgirea considerabilă a rețelei unităților prestatoare de servicii și ale micii industrii, redresarea radicală a situației economice a celor cinci unități agricole de stat și cooperatiste, care au cam bătut pasul pe loc, și multe alte obiective. Toate acestea vor conferi un ridicat grad de urbanizare noului oraș agroindustrial.Dar să revenim la examinarea genezei planului de măsuri și acțiunilor pentru impulsionarea dezvoltării in profil teritorial a orașului Negru-Vodă, a cărui aplicare precede analiza la fața locului și continuă după momentul desfășurării ei. Elaborarea planului a revenit unui colectiv al activului comitetului județean de partid, condus de trei membri ai biroului acestuia, care, după o examinare atentă, a fost aprobat de secretariatul comitetului județean. Un colectiv de îndrumare, sprijin și control condus de un secretar al comitetului județean de partid a preluat apoi răspunderea înfăptuirii lui. Planul este împărțit in trei etape, mai- iunie 1989, iulie-decembrie 1989, ianuarie-decembrie 1990. Gradul de complexitate al măsurilor crește treptat. Numărătoarea inversă spre momentul de vîrf al acțiunii, analiza la fata locului, a fost declanșată la 12 mai 1989 și va dura mai multe 
Momentul analizei — 

moment culminant într-o 
succesiune de acțiuniSecția organizatorică a corni- elaborat o „schemă-model pri- tetului județean de partid a vind analiza la fața locului". în

luni. Odată cu lărgirea fronturilor de lucru, cu implicarea mai profundă a organelor județene și orășenești, a dobin- dirii de experiență, a creșterii gradului de mobilizare a cetățenilor, comitetul județean de partid va alege momentul cel mai potrivit pentru a organiza analiza la fata locului, după care vor fi „atacate" obiectivele de greutate ale planului de măsuri, care pe parcurs va fi completat cu noi prevederi....Perioada care a precedat analiza la fața locului, organizată de biroul comitetului județean de partid în orașul Medgidia, a durat peste 3 luni. în acest răstimp, colectivul de sprijin, îndrumare și control a ajutat comitetul oră

șenesc de partid. consiliul popular, conducerile unităților in lichidarea unor lipsuri și rămineri in urmă, in soluționarea unor importante probleme economice și sociale, printre care îmbunătățirea aprovizionării tehnico-materiale și a programelor de modernizare la întreprinderea Mecanică de Utilaje și la Combinatul pentru Lianți și Azbociment, intensificarea lucrărilor din portul Medgidia, definitivarea schiței și machetei de sistematizare a orașului. Numărătoarea inversă pînă în momentul analizei de la orașul Năvodari a durat șase luni. Pe lingă măsuri similare cu cele de la Medgidia, comitetul executiv al consiliului popular județean a efectuat un control inopinat privind îngrijirea localității, care — în urma neajunsurilor constatate — a determinat consiliul popular orășenesc să acționeze cu mai multă responsabilitate în această direcție, putindu-se prezenta in momentul analizei cu o carte de vizită onorabilă în domeniul edilitar-gospodâresc.Pregătirea analizei comune a biroului comitetului județean de partid, a comitetului municipal de partid și a Consiliului Popular Municipal Constanța, consacrată definitivării schiței de sistematizare, a durat un an, perioadă in care au fost efectuate studii de către colective de specialiști, consultări cu cetățenii și a fost organizată o expoziție cu diferite variante de tipuri de blocuri și ansambluri de clădiri. Intr-un răstimp de un an și jumătate, două sesiuni ale Consiliului Popular al Municipiului Constanța, cu o largă participare, au fost consacrate acestui scop. Pentru a se adopta cele mai bune soluții și a se facilita un schimb larg de opinii, la sesiuni au fost invitați să participe și și-au spus cuvintul reprezentanți ai Muzeului de Istorie Națională și Arheologie, comitetelor de cetățeni, Uniuni: Artiștilor Plastici, constructorilor ș.a. Scopul declarat a fost de a se stimula inițiativa, fantezia, priceperea cetățenilor, a cadrelor de specialitate spre a se asigura conservarea și valorificarea a tot ceea ce are Constanța valoros din punct de vedere istoric, arhitectural și de a uni într-un e- fort comun toți factorii județeni și municipali. Deș; pe parcurs contribuția unora a fost inegală, proiectele stabilite sint acum finalizate sau se află în stadiu foarte avansat, așa cum se vede in splendidul șirag de construcții de pe faleză, cu fațadele indreptate spre mare, sau de pe bulevardele V. I. Lenin, 1 Mai, Piața Gării. 

centrul schemei se află plasată o casetă avind ca titlu „Ședința de analiză la fața locului". în interiorul casetei este înscrisă participarea : biroul comitetului județean de partid, comitetul executiv al consiliului popular județean, organele locale de partid șl de stat', activiști de partid și de stat, cadre de conducere din instituțiile economico-sociale și întreprinderile județene. Spre această casetă converg numeroase săgeți pornite de la alte casete, care fac referiri Ia stabilirea obiectivelor, la metode și tehnici utilizate in efectuarea analizei, la domeniile investigate și altele. De la caseta centrală, alte săgeți pornesc spre casete care fac mențiuni la elaborarea ho- 

tăririi. alocarea de resurse pentru realizarea sarcinilor, la constituirea de colective permanente pentru finalizarea măsurilor adoptate, la răspunderile organelor locale de partid și de stat și ale diferitelor organisme ale democrației socialiste.Schema nu se suprapune întotdeauna cu desfășurarea efectivă a analizelor la fața locului. De pildă, la analiza din comuna Mihail Kogălniceanu. care a avut și un puternic caracter de schimb de experiență și instruire practică, printre participant! au fost incluși toti secretarii comitetelor comunale de partid din județ. Tot aici au avut loc deplasări ale participantilor în sectoarele de producție ale unităților agricole, la instituțiile comunale. Apoi s-a derulat ședința propriu-zisă : prezentarea unui referat din partea biroului comitetului județean de partid urmat de dezbateri. O ședință ca toate ședințele, în aparentă nimic deosebit. Examinarea mai atentă a conținutului referatului și intervențiilor participantilor scoate însă în evidență dominanta de lucru a ședinței datorită atit pregătirii îndelungate și minuțioase a etapelor care au precedat-o, cît și faptului că reprezentanții organelor județene de partid și de stat n-au venit, ca să spunem așa, cu miinile goale. După cum ne-a relatat tovarășul Mircea Zlotea, secretarul comitetului comunal de partid, au fost prezentate soluții bine chibzuite, au fost aduse la cunoștință aprobări privind asigurarea materială a
Concordanță deplină 

între stilul de muncă 
și metodele folositeîntre metodele folosite în munca de partid și de către Comitetul Județean de Partid Constanta se numără conducerea colectivă, legătura vie cu oamenii, repartizarea judicioasă a forțelor, planificarea activității, selecțioharea. promovarea și pregătirea cadrelor. încredințarea de sarcini concrete fiecărui membru de partid, solicitarea sistematică de rapoarte din partea acestora, critica și autocritica, controlul prin brigăzi complexe și prin colective. îndrumarea organizațiilor de masă și obștești, a organismelor din sistemul democrației muncitorești- revoluționare. Pentru ca aceste metode să devină eficiente se acționează astfel îneît cei chemați să le aplice să fie posesorii unui bun stil de muncă, caracterizat prin spirit revoluționar. dinamism. inițiativă, operativitate, consecventă, flexibilitate, receptivitate Ia nou, competentă, combativitate, dis- cernămint in alegerea căilor și mijloacelor de a acționa, pricepere și tact in munca cu oamenii etc. Or, modul in care Comitetul Județean de Partid Constanta concepe succesiunea de acțiuni reunite sub denumirea de „analize la fata locului" 

obiectivelor stabilite și s-au formulat angajamente ferme pentru acordarea de sprijin în solutionarea altor probleme^ Cu acest prilej s-au hotărit măsuri radicale pentru redresarea sectorului zootehnic din cooperativa agricolă de producție (in decurs de citeva luni producția medie de lapte pe cap de vacă a crescut de la 3,9 litri la peste 10 litri), înființarea unei secții de confecții, construirea unei spălătorii chimice și a unei băi comunale, creșterea debitului de apă livrată populației, refacerea fațadelor unor blocuri vechi, reconstruirea centrului comunei și altele.Datorită industrializării puternice, gradul de depopulare a satelor este mai ridicat în iu- 

detul Constanța decît In alte zone ale tării. Pornind de la această stare de lucruri, comitetul județean de partid și-a înscris printre preocupările sale stoparea acestei tendințe prin măsuri privind folosirea judicioasă a forței de muncă existente în fiecare localitate, o mai mare stabilitate a populației și a echilibrului demografic. ridicarea gradului de urbanizare a comunelor. în concordanță cu condițiile specifice locale, în strategia comitetului județean de partid, de intensificare a dezvoltării economico- sociale în profil teritorial, accentul este pus în momentul de față pe creșterea producției agricole și dezvoltarea unei industrii mici și a serviciilor — ca activități complementare agriculturii în comune și în orașele agroindustriale, concomitent cu eforturile de creare a unor condiții mai bune de locuit, de muncă și viață. în acest context, comitetul județean de partid și-a propus să abordeze mai amplu și unitar in anii viitori problemele asigurării cu apă potabilă și protecției mediului ambiant al tuturor localităților. Or. tocmai faptul că în multe din aceste aspecte comuna Mihail Kogălniceanu a obținut remarcabile rezultate, pentru care a fost distinsă de patru ori cu „Ordinul Muncii" clasa I. a determinat biroul comitetului județean de partid, în scopul generalizării valoroasei sale experiențe, s-o aleagă ca loc de desfășurare a unei analize cu o largă participare.

oglindește, în bună măsură, și stabilirea unei strinse relații dialectice, de influențare reciprocă intre stilul de muncă și metodele folosite. La Negru- Vodă. așa cum am relatat, am fost martorii unui exemplu de consecvență și operativitate în îndeplinirea unei sarcini încredințate. La Cernavodă am asistat la un episod similar: un colectiv coordonat de directorul Institutului de proiectări județean. tovarășul Gheorghe Du- mitrașcu, examina cu grijă terenurile de amplasare a unor noi blocuri de locuințe. Printre alte dovezi de discernămînt în alegerea căilor și mijloacelor celor mai adecvate am putea aminti faptul că, în pregătirea analizei de la Medgidia, biroul comitetului județean de partid a considerat necesar să trimită aici o brigadă de control complex. In aria consecventei se înscriu si rapoartele prezentate de factorii de conducere politică și administrativă din orașul Cernavodă, in două rinduri, in biroul și secretariatul comitetului județean de partid, asupra stadiului de înfăptuire a măsurilor stabilite cu prilejul analizei la fata locului, care a avut ca scop, 

după cum preciza tovarășul Nicolae Butoi, primarul orașului, accelerarea dezvoltării urbanistice a localității pentru a fi la înălțimea obiectivului industrial de majoră importanță națională, aflat in construcție aici — Centrala nuclearoelectrică.Receptivitatea la nou și-a găsit o concludentă expresie și în consultarea largă a specialiștilor și cetățenilor pentru definitivarea schiței de sistematizare a municipiului Constanta,La întrebarea dacă analiza Ia fața locului nu este sinonimă cu ceea ce în mod curent numim control complex, am primit un răspuns edificator : „Controlul complex de partid — ni s-a spus — se desfășoară intr-o perioadă relativ scurtă, forțele angajate în efectuarea Iui sint mai reduse și au un pronunțat caracter corectiv și preventiv. Analiza la fața Jocului poate include și un control complex de partid, ca și în cazul celei organizate la Medgidia, dar forțele angajate cuprind în plus puternice colective ale activului și aparatului de partid și de stat, județean și local, iar în derularea acestei acțiuni prevalează latura constructivă, dinamismul, starea de permanentă intervenție, creșterea gradată a demersurilor politico-organizatorice pînă la finalizarea măsurilor scontate".Și ni s-a mai făcut o precizare : „Constatările controlului, fie el complex sau efectuat în perioada analizei Ia fata locului, nu reprezintă pentru nimeni... un secret. Cei controlați participă, din plin, ei înșiși la controlul propriei activități, în felul acesta oamenii ajung să cunoască imediat cele constatate, reali- zîndu-se astfel o informare pe loc, urmată și de măsuri luate pe loc pentru înlăturarea neajunsurilor sau aplicarea unor propuneri. De altfel, controlul înseamnă o activitate intensă de rezolvare a problemelor, pe baza unei note judicios stabilite, ne etape. în procesul derulării acțiunilor se au în vedere — după cum ne spunea tovarășul Nicolae Grosu, șeful secției organizatorice a comitetului județean de partid — preintîmpinarea oricăror improvizații sau manifestări
învățăminte și concluzii noi 

de la o analiză la alta...Pe temeiul experienței dobîn- dite se poate constata că fiecare nouă analiză la fața locului, organizată de, comitetul județean de partid, se îmbogățește cu noi unghiuri de abordare și soluționare a problematicii dezvoltării in profil teritorial, a aspectelor economico- sociale și edilitar-gospodărești. Astfel, un accent deosebit este pus pe rentabilizarea tuturor unităților economice din teritoriu, dezvoltarea și diversificarea micii industrii și a prestărilor de servicii, îmbunătățirea aprovizionării cu apă și protecției mediului înconjurător al orașelor și comunelor, revigorarea activității politico-educative și cultural artistice ș.a. Totodată, comitetul județean de partid se străduiește să elimine din propria activitate tendințele de tutelare și de preluare a sarcinilor organelor locale de partid și de stat, îndrumîndu-le stăruitor să-și ridice gradul de răspundere în exercitarea atribuțiilor care le revin, prin promovarea mai largă a formelor democratice de conducere, de- terminind — și în acest fel — valorificarea mai bună a potențialului de inițiativă, de creație al oamenilor muncii, a spiritului lor combativ. Este de remarcat importanta care se acordă perfecționării activității consiliilor populare ale orașelor și comunelor județului în vederea aplicării cu mai multă fermitate a cerințelor autoconducerii, autogestiunii, ale mecanismului economico-financiar.Disponibilitățile de perfecționare a activității consacrate dezvoltării in profil teritorial sint încă departe de a fi epuizate. Dacă este pozitiv faptul că în organizarea și desfășurarea acțiunilor politico-organizatorice se urmărește consecvent îndeplinirea programelor și planurilor de măsuri, iar comitetul județean de partid inițiază un număr limitat de analize la fata locului, tocmai pentru a elimina dispersarea și a-și putea repartiza și folosi cu eficiență sporită forțele de care dispune, nu poate fi ignorată tendința unor cadre de partid și de stat de a munci în campanii și a nu duce pînă la capăt, la termenele stabilite, îndatoririle care le revin, neasi- gurind în felul acesta împletirea sarcinilor curente cu obiectivele de perspectivă.Unul dintre scopurile urmărite de analizele la fața locului este și acela al conceperii laturilor muncii organizatorice și politico-educative pentru dezvoltarea tuturor localităților în toată complexitatea lor, intr-un tot unitar. Or, la nivelul unor comune și orașe iși găsește incă loc practica formală, anacronică de elaborare compartimentate, pe felii, a muncii politico- organizatorice, ruptă de cerințele vieții, de realități, de experiența care se cristalizează tocmai în această privință în județ.Pretutindeni In localitățile județului, in unitățile economice, pot fi intilniț: la fața locului — după un program riguros stabilit al deplasărilor pe teren — și activiștii consiliului popular județean, primul-vice- președinte, vicepreședintele cu atribuții de investiții și alte cadre, care rezolvă multe probleme decurgind din analizele la fața locului. Regretabil este că nu întotdeauna aceștia reu

de superficialitate, de tergiversare a îndeplinirii răspunderilor precis stabilite. întreruperea unor acțiuni în chiar toiul desfășurării lor pentru a te apuca de altele care, de asemenea, ar putea să rămină uitate pe drum...".A devenit clar, de pildă, că nu tot ceea ce înseamnă deplasarea biroului sau secretariatului comitetului județean de partid într-o unitate economică sau localitate înseamnă analiză la fața locului. Astfel, analiza activității la Institutul Român de Cercetări Marine, aceea de la întreprinderea de Prelucrare a Lemnului, de Ia Combinatul de Celuloză și Hirtie, deși au determinat măsuri radicale pentru îmbunătățirea activității lor. n-au întrunit cerințele analizei la fața locului și nu au fost considerate ca atare.Referindu-se la alte aspecte ale analizelor la fața locului, tovarășul Ion Crețu, secretar al comitetului județean de partid, preciza : „împletirea muncii de partid cu cea a organizațiilor și organismelor din sistemul democrației noastre muncitorești-re- voluționare dă rezultate cu atit mai bune cu cit cadrele de partid, de stat, din organizațiile de masă și obștești îi înțeleg semnificația, stăpînesft cele mai bune modalități de efectuare a ei, în așa fel incit, asigurîndu-se participarea fiecărui organism la soluționarea problemelor, să se evite paralelismele, substituirile, formalismul.Așa cum limpede se arată în Tezele pentru Congresul al XlV-lea al partidului, cadrele de partid, comuniștii trebuie să acționeze pentru ridicarea la un nivel și mai înalt a activității organismelor statului, ale democrației muncitoresti-revolu- tionare. răspurizînd de activitatea lor atit în fata partidului, cît și în fata organelor democratice din care fac parte. Experiența ne arată că. printre metodele muncii de partid, analizele la fata locului reprezintă un minunat cadru de împletire strînsă a activității de partid cu cea a organizațiilor de masă și obștești, a organismelor de stat, ale democrației socialiste".
șesc, prin propriile metode de muncă, să determine ca efortul și strădania lor să fie urmate de către toate cadrele de conducere pe linie de stat sail ale unor instituții județene subordonate consiliului popular, care mai înlocuiesc incă faptele concrete cu angajamente și promisiuni neonorate.Mai sînt de depășit încă inerții. comodități, situații cind unii așteaptă cu brațele încrucișate ca „județul" să le rezolve propriile probleme. Mijloacele muncii de propagandă rămîn încă datoare față de combaterea unor asemenea mentalități. Ajutorul județului — acordat prin toate mijloacele și forțele posibile — se cere conjugat cu folosirea de către organele de partid și de stat din orașe și comune a tuturor resurselor umane și materiale de care dispun.Dacă comitetul județean de partid este consecvent cu el însuși în organizarea cu minuțiozitate. mergînd pină la detalii, pe largi domenii de activitate, văzute în conditionarea lor reciprocă, a analizelor la fața locului. ca o modalitate viabilă de folosire și îmbinare armonioasă a unei multitudini de forme si metode specifice muncii politico-organizatorice, pentru a conferi fluiditate, coerentă si — nu in ultimul rind — o eficientă sporită muncii de partid în ansamblul ei. nu același lucru se poate spune de preocuparea crganului județean de partid, a biroului și secretariatului său, de a transfera propria experiență organelor și organizațiilor de partid din localitățile și din marile unități ale ludetului. Un exemplu în acest sens îl reprezintă chiar Comitetul Municipal de Partid Constanța, care, deși întreprinde frecvent diferite a- nalize la fata locului, nu a aplicat încă în practica muncii sale metoda analizelor de largă cuprindere și perspectivă, după exemplul celor efectuate de comitetul județean de partid.în aceste zile. în toate organizațiile de partid, de masă și obștești se desfășoară ample dezbateri pe marginea documentelor aprobate de recenta plenară a C.C. al P.C.R., pentru Congresul al XlV-lea al partidului. în ansamblul proiectului Programului-Direc- tivă și in Teze un loc distinct îl ocupă și prevederile referitoare la dezvoltarea economico-socială a județelor, municipiilor. orașelor și comunelor, îmbunătățirea în continuare a programelor de organizare și sistematizare a teritoriului, a localităților. în lumina acestor documente programatice. în spiritul indicațiilor și sarcinilor concrete trasate de tovarășul Nicolae Ceaușescu în timpul recentelor vizite făcute în județ, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, comitetul județean de partid, organele și organizațiile de partid din localitățile județului iși vor orienta si redimensiona propriile programe de dezvoltare economico-socială. iși vor perfecționa activitatea și vor promova larg formele democratice de conducere, astfel incit. împreună cu toate -județele tării, Constanta să urce pe noi trepte ale civilizației socialiste și comuniste.

Constantin MORARU 
Constantin VARVARA 
Lucian CRISTEA

*
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MINERII ÎNTR-O ZI-RECORDLa intrarea în mină îl întîlnim pe inginerul-șef cu producția, Vasile Neacșu. „Am hotărit în adunarea generală a oamenilor muncii ca pină la Ziua minerului să realizăm integral angajamentul asumat în întrecerea socialistă pe întregul an. Pentru aceasta trebuie ca zilnic să livrăm cel puțin 1 600 tone de lignit. Urmărim ca fiecare vagon să fie încărcat in cel mai scurt timp, puterea calorică să crească cu 72 kcal/kg față de prevederile inițiale. Este ora cînd se face schimbul și deci primul bilanț al zilei". De la ofițerul de serviciu aflăm că producția realizată se înscrie in grafice, garnitura sosită va fi încărcată și expediată către termocentrala Doi- cești, că nu au fost evenimente nici in subteran, nici in microcariere. I-am spus inginerului-șef intenția noastră de a consemna citeva secvențe din activitatea colectivului de aici, despre care aflasem, intr-o discuție cu doi mineri, în autobuzul ce ne ducea spre unitate. Ne suge
ARGUMENTUL 

FAPTELOR 
(Urmare din pag. I)noile comenzi (la unicate, dar și la alte produse) au impus — ca o necesitate firească — organizarea unor linii de montaj speciale pentru re- ductoare, transpalete hidraulice, casete. produse de mecanică fină și altele. Efectul ? Creșterea producției cu 15 la sută numai la această secție".Asemenea preocupări — ca răspuns concret al colectivului la în- suflețitoarele îndemnuri adresate de secretarul general al partidului, la chemarea la intrecere lansată de oamenii muncii din județul Constanța — am întîlnit pretutindeni in unitate — în secția prelucrări mecanice (o „intermediară" între turnătorie și montaj), ca și la alte locuri de muncă. Așa se și explică faptul că. pină în prezent, pe ansamblul unității au fost aplicate 31 măsuri de modernizare a proceselor de producție, care contribuie în mod substanțial la îndeplinirea angajamentului asumat în cinstea evenimentelor politice din acest an.Sînt citeva din acțiunile concrete întreprinse de consiliul oamenilor muncii, cu participarea întregului colectiv, sub conducerea organizației de partid, pentru depășirea. în continuare, a planului la producția fizică la fiecare sortiment. Iar realizările de pînă acum creează premise și chiar certitudini că planul la producția fizică pe opt luni va fi îndeplinit pînă la 23 August, iar pe întregul an pînă la Congresul al XIV-lea al partidului.

Gheorghe GIURGIUcorespondentul „Scinteii*  

rează să mergem mai întîi în sala de apel, unde „vom întîlni o parte din oamenii celor două schimburi". La intrare sîntem întîmpinați de o mai vfeche cunoștință a noastră, brigadierul Nicolae Fătu, care conduce brigada tineretului.
La Mina Filipeștii de Pădure

— Ce mai e nou 7, îl întrebăm.— Astăzi încheiem pregătirile unul nou panou de abataj și vom începe montarea complexului mecanizat. Datoria brigăzii noastre este ca toate lucrările să le terminăm în timp cit mai scurt. Ocupăm primul loc pe mină. Asta, zicem noi, ne obligă.— S-au încheiat experimentările la combina glisantă pe transportor ?— Da. Constructorii de la întreprinderea de Utilaj Minier Filipeș- tii de Pădure au făcut o treabă bună.

Succese de prestigiu in producție
ZEGUJANI

Cărbune peste planSituindu-se în fruntea întrecerii din bazinul carbonifer Mehedinți, minerii de la Zegujani obțin, zi de zi, tot mai însemnate depășiri de plan. O atenție deosebită se acordă aici folosirii la intreaga capacitate a utilajelor și mașinilor din dotare, reducerii perioadelor de revizii și reparații planificate. Pe aceste căi s-a reușit ca de la începutul anului și pînă în prezent să se extragă peste plan 110 000 tone cărbune. Sporind necontenit, printr-o temeinică organizare a muncii, ritmurile de extracție a cărbunelui din abataje, minerii de la Zegujani și-au propus un mobilizator angajament : realizarea prevederilor de plan din cel de-al patrulea an al cincinalului pină la Congresul al XIV-lea al partidului. (Virgiliu Tătaru).
SUCEAVA 

Cantități sporite 
de minereuriOamenii muncii din cadrul Combinatului Minier Gura Humorului acționează pentru realizarea ritmică a extracției de minereuri și creșterea gradului de recuperare a substanțelor utile. Astfel, au fost înregistrate importante sporuri de producție, între care 329 tone cupru și 22 tone plumb in concentrate, 4125 tone pirită. peste 3 400 mangan-marfă și 1085 tone mangan-metal. La obținerea rezultatelor amintite, o con

Am văzut combina în probele de casă din uzină. Am stat și la montajul ei. împreună cu colegii mei am lucrat cu ea în subteran. S-a comportat foarte bine. Și să notați că am supus-o celor mai grele probe. Cu ea am micșorat timpul de
pregătire. în discuții intervine un miner pregătit să intre în subteran. Facem cunoștință: brigadierul Gheor- ghe Banu, din sectorul Roșioara. Se adresează brigadierului Fătu :— Trebuie să ne mutăm în abatajul 6 525. Ați terminat lucrările ?— Da, i se răspunde.— Vedeți, ni se adresează, noi lucrăm in urma lui Fătu. Dar nu in clasamentul pe mină, ci în abatajele pregătite de brigada lui. Am declarat ziua de 5 august zi-record de 

tribuție de seamă au adus-o colectivele muncitorești de la mina Fun- du Moldovei, Uzina de Preparare Tarnița, mina Leșu Ursului și mina Vatra Dornei. In prezent, toți minerii suceveni iși intensifică eforturile pentru realizarea integrală a planului pe opt luni pînă la 23 August și pină la Congresul al XIV-lea pe întregul an. (Sava Bejinariu).
PETROȘANI 

Utilaje pentru minerit întreprinderea de Utilaj Minier din Petroșani — una dintre cele mai moderne și utilate unități de acest gen din țară — produce o largă gamă de instalații și utilaje pentru mineri. în aceste zile premergătoare marii sărbători naționale de la 23 August și Congresului al XIV-lea al partidului, in toate secțiile și locurile de muncă se muncește cu deosebit elan pentru a se obține cele mai frumoase realizări în toate sectoarele de producție. Sub conducerea și îndrumarea organizațiilor de partid s-au întreprins măsuri pentru perfecționarea activității și punerea în valoare a celor mai eficiente tehnologii de lucru. La încheierea primelor șapte luni din acest an, constructorii de mașini și utilaje miniere din Petroșani raportează îndeplinirea integrală a planului la export, realizarea unei producții-marfă suplimentare în valoare de 8,7 milioane lei, concretizată în 18 tone utilaj minier, importante cantități de piese de schimb, echipamente hidraulice. De 

producție. Obiectivul propus îl știm cu toții. Răspunsul primit ne dă încredere că îl vom indeplini.Se îndreaptă spre ieșire. Trenule- țul de mină se pune în mișcare. Brigada lui Gheorghe Banu intră în noul abataj. Pe fețele minerilor Gheorghe Vișan, Ion Corcodel, Eugen Popa se putea citi mulțumirea că ziua de lucru începe așa cum și-au dorit-o — totul pus la punct pentru o zi-record.Ne îndreptăm spre microcariere. Zgomotul greu al excavatoarelor se aude de departe. „Semn bun", spunea inginerul-șef. Subinginerul Gheorghe Cirlănescu, șeful microca- rierelor, ne prezintă situația la zi : toate cele 14 excavatoare din cele 3 microcariere funcționează perfect. Nu au fost probleme la transport. Schimbul doi a preluat deja utilajele. Producția obținută în primul schimb se înscrie în graficul zilei-record.
Ioan MARINESCUcorespondentul „Scinteii"

remarcat că la productivitatea muncii s-a obținut un spor de 120 lei pe fiecare persoană. (Sabin Cerbu).
SIBIU 

Tehnologii noi, eficienteCa urmare a preocupării manifestate pentru prbmovarea în producție a unor tehnologii noi. moderne. de mare productivitate, harnicul colectiv de oameni ai muncii din cadrul întreprinderii „E- mailul Roșu" din Mediaș a realizat o producție-marfă suplimentară de 726 000 vase emailate, cea mai mare parte din acestea fiind destinate beneficiarilor externi. Astfel, numai în acest an au fost introduse în procesul de producție tehnologia de emailare pe mașini automate prin peliculizare, care contribuie la creșterea productivității muncii de 4 ori, și tehnologia de decorare în mai multe culori prin sistemul termoplast, care, de asemenea, conduce la creșterea productivității muncii cu 60 la sută. în același context de preocupări, de la începutul anului au fost introduse în procesul de producție 7 rețete noi de emailare, elaborate dq Centrul de Cercetare Științifică și Inginerie Tehnologică pentru Articole Casnice, filiala din Mediaș, pe baza cărora au fost economisite 54 020 kg bioxid de titan. Menționăm că produsele realizate aici sînt exportate în 28 de țări de pe toate continentele, iar volumul exportului a crescut în ultimii 23 de ani de 100 de ori. (Ion Onuc Nemeș).

In ritm cu graficele de lucru

în aceste zile premergătoare marii sărbători naționale de la 23 August și în intimpinarea Congresului al XIV-lea al partidului, la întreprinderea Mecanică pentru Agricultură din orașul Roșiori de Vede se desfășoară o amplă întrecere socialistă pentru îndeplinirea înainte de termen și depășirea prevederilor de plan la toți indicatorii cantitativi și calitativi. „Dăm expresie în felul a- cesta — ne spune vicepreședintele consiliului oamenilor muncii, maistrul Constantin Costache — voinței unanime a colectivului nostru de a răspunde prin fapte chemării-in- demn adresate de secretarul general al partidului de a acționa cu toate forțele, de a pune pe deplin în valoare toate resursele pentru realizarea sarcinilor de plan pe opt luni pină la 23 August, iar pe întregul an pină la Congresul ai XIV-lea al partidului".De altfel, bilanțul cu care acest harnic colectiv a incheiat primele șapte luni ale anului se constituie într-o puternică bază pentru înfăptuirea angajamentului asumat. Producția suplimentară însumează 5,3 milioane lei, depășiri înregistrîn- du-se la toți ceilalți indicatori : producția netă, productivitatea muncii, beneficii. Practic, în 3 ani și 7 luni care au trecut din actualul cincinal, aici s-a realizat o producție suplimentară de peste 52 milioane lei.Cronica întrecerii socialiste în cinstea celor două mari evenimente politice ale anului consemnează noi și deosebite fapte ale muncii. La fiecare loc de muncă — la strungurile clasice, la modernele și eficientele mașini automate, cu comandă- program, la montarea echipamentelor pentru recoltarea florii-soarelui — se execută ritmic, potrivit graficelor stabilite, produsele prevăzute. 

Foto : E. Dichiseanu

„Preocupările noastre au. in același timp, drept scop aplicarea întocmai a măsurilor din programul de perfecționare a organizării și modernizarea producției — ne spune maistrul Marcel Badea, secretarul comitetului de partid al întreprinderii. Iată, productivitatea muncii înregistrează, in perioada ce a trecut din acest an, un spor suplimentar de 3 553 lei pe om al muncii. Acest spor
La întreprinderea 

Mecanică 
pentru Agricultură 

din Roșiori de Vede

a fost posibil, desigur, datorită bunei dotări pe care o avem. dar și datorită faptului că această bază tehnico-materială este mereu modernizată și utilizată cu competență, cu răspundere muncitorească. în calitatea lor de proprietari, producători și beneficiari, oamenii vin cu idei, propuneri și mai ales cu fapta la sporirea avuției obștești. Mecanizarea liniei de formare a roții stelate. modernizarea mașinilor de honuit. asimilarea unej noi tehnologii de tratament termic al pieselor din fontă reprezintă doar citeva dintre noile soluții tehnice aflate în curs de materializare".în contextul eforturilor pe care le fac partidul și statul nostru pentru continua dotare a agriculturii cu mașini și utilaje moderne, de mare randament, pentru introducerea unor tehnologii avansate de cultivare a pămintului, colectivului i s-au repartizat sarcini de mare importanță, reieșite din programele prioritare întocmite. Așa cum a reușit în pri

măvară să execute intr-un timp record reperele necesare modernizării semănătorilor pentru sfecla de zahăr. tot așa a realizat depănușă- toare staționare de porumb, buncă-i re pentru mașinile de treierat faso-j lea, precum și peste 10 000 echipamente pentru recoltat floarea-soare-i lui cu combinele C14 — ca să dăm numai citeva exemple. De fiecare dată s-au stabilit responsabilități precise pentru toate cadrele de con^ ducere, pentru maiștri, pentru fiecare șef de formație in parte. S-a luat în calcul cel mai mic amănunt organizatoric și tehnic. S-a munciț neîntrerupt. „Se poate spune — ne precizează inginerul Florian Badea) directorul întreprinderii — că sintenț organizați in așa fel incit putem ori- cind să răspundem solicitărilor pri-i mite. Am urmărit ca activitatea spe- cialiștilor și muncitorilor din compartimentele de proiectare constructivă și tehnologică, de pregătire a fabricației, ca și din secția sculărie (care asigură sculele și dispozitivele necesare) să devină mai flexibilă. Iar fluxurile tehnologice să permită a- daptarea la un larg evantai de cerințe. O asemenea manieră de lucru permite preluarea unor comenzi dintre cele mai diverse, bizuindu-ne pe un potențial de creație tehnică ridicat, pe o dotare modernă".Da. fostul centru mecanic pentru reparat tractoare, de acum patru decenii, a cunoscut în anii ce au urmat Congresului al IX-lea al partidului o puternică dezvoltare, devenind astăzi o întreprindere modernă cu mașini și utilaje de mare productivitate, cu o turnătorie de precizie, cu o eficientă organizare a procesului de producție. Acestora li se adaugă oamenii, cu o bună pregătire profesională, care au crescut c dată cu uzina, acumulind o inalts competență, dovedită în atîtea ș: atîtea situații. Așa s-a ajuns ca ir prezent să se fabrice diverse mașin și utilaje agricole, echipamente, sub- ansamble și piese de schimb necesare unei ramuri de bază a economiei naționale — agricultura. „Lui crez aici de peste 30 de ani, nc spune maistrul Marin Grigore, d< Ia secția prototipuri. Cunosc dec bine evoluția unității noastre, ca ș! a orașului Roșiori de Vede. Este cer că nimic din ceea ce am realizat ni ar fi fost posibil dacă atunci, h Congresul al IX-lea, n-ar fi fost ale: tovarășul Nicolae Ceaușescu in funcția de secretar general al partidulu și apoi ca președinte al Republicii Iată de ce susținem și noi din toati inima ca, la cel de-al XIV-lea Congres, gel mai iubit fiu al poporulu nostru să fie reales în fruntea partidului, chezășie sigură a mersulu înainte al patriei.pa drumul lumino: al socialismului și comunismului. Ia: expresia concretă a acestei adeziun considerăm că nu o pot da decit faptele noastre de muncă, pe care 1; vom amplifica in intimpinarea celo: două mari evenimente politice alt anului". <
Stan STEFANcorespondentul „Scinteii'

ACTIVITATE INTENSĂ 
PENTRU EFECTUAREA ENEMP1ARĂ
A TUTURDR lUCRĂRILRR AGRICOLE

Cu forțe sporite
la întreținerea culturilor dubleȘi în Prahova, asemenea tuturor zonelor țării, lucrătorii unităților a- gricole de stat și cooperatiste acționează pentru a realiza producții- record. Rezultatele obținute la orz, griu. in. la celelalte culturi au mobilizat pe toți cei ce muncesc pe ogoarele județului în vederea executării în condiții de înaltă calitate a lucrărilor prevăzute.întreținerea culturilor duble este lucrarea asupra căreia ne-am oprit intr-un raid efectuat in două unități din Consiliul Agroindustrial Drăgă- nești : cooperativele agricole Dumbrava și Balta Doamnei.Cooperativa Agricolă Dumbrava are în cultură dublă porumb pentru boabe și masă-verde pe 300 hectare. Pe o solă, echipele din satul Zănoa- ga, conduse de Vasilica Ilie. Florica Dragomir și Vasilica Băcanu, executau prașila manuală pe ultima suprafață. „Dorim, ne-a spus coopera- toarea Vasilica Ilie, ca toate lucrări

Diferențe între unități 
la asigurarea furajelorîn unitățile agricole din județul Vrancea continuă strîngerea și depozitarea furajelor. Iată ce se face in cursul unei zile de muncă la Cooperativa Agricolă Răcoasa. „Să vedem ce «spun» cîntarele de la depozitul de furaje — afirmă inginerul Coculeana, șeful fermei zootehnice, sector care numără 500 vaci și peste 2 600 oi. în ziua de azi s-au transportat și depozitat 22 tone fin, 50 tone furaje grosiere. Pînă acum s-au asigurat. 810 tone fin și 700 tone furaje grosiere. Din producția anului trecut ne-au rămas în stoc 120 tone fin natural".în județul Vrancea sînt numeroși asemenea buni gospodari care se preocupă de asigurarea unor cantități mari de furaje. La fin, de exemplu, cele mai mari cantități au fost depozitate in cooperativele agricole Sove- ja, Corbița, Cimpuri, Pufești, la întreprinderile agricole de stat Focșani, Mărășești și in alte unități. Dar cantitățile de furaje depozitate cresc de la o zi Ia alta, pentru transportul acestora folosindu-se nu numai mijloacele auto, ci și un număr sporit de atelaje. în multe locuri 

se string — in afara furajelor culti

le să fie bine făcute. De aceea am mobilizat pe toți cooperatorii la lucru. Timpul bun ne permite să muncim din plin".Și la Cooperativa Agricolă de Producție Balta Doamnei. întreținerea culturilor duble a mobilizat un mare număr de oameni. Inginerul Emil Vladimirescu, președintele unității, impreună cu șeful de echipă Stelian Leonte planificau munca pentru a doua zi. „Am terminat prașila manuală pe 150 hectare din cele 175 cultivate — ne spunea președintele unității. Mai avem într-un punct, la „șosea", de terminat o solă unde ne-am propus să obținem producții foarte bune. Se apropie recoltarea florii-soarelui, a celorlalte culturi din această perioadă și dorim să nu se suprapună lucrările".
Ioan MARINESCUcorespondentul „Scinteii” 

vate — și produsele secundare, cum ar fi vrejii de fasole sau ierburile crescute pe taluzurile canalelor de irigații și desecări, frunzarele ș.a.In alte unități agricole, față de prevederile din planul perioadei, cantitățile de furaje depozitate sint incă nesatisfăcătoare. De pildă, la Cooperativa Agricolă Tătăranu au apărut incă de pe acum semne de îngrijorare privind felul cum vor fi furajate cele 2 000 bovine și 3 500 ovine pină la recolta viitoare. Cu toate că deficitul este evident, nu se acționează in vederea asigurării tuturor cantităților de furaje in structura prevăzută.Realizări cu mult sub planul prevăzut la fin se înregistrează și în alte unități agricole. Așa sint cooperativele agricole Cotești. Virteșcoiu, Vulturu, Gugești și altele. De asemenea, la grosiere se înregistrează deficite la cooperativele agricole Ți- fești, Rimniceni și altele. Și in a- ceste unități trebuie acționat energic pentru a fi strînse și depozitate cantități cit mai mari de furaje.
Dan DRAGULESCUcorespondentul „Scinteii"

Una din direcțiile fundamentale stabilite de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru Înfăptuirea obiectivelor noii revoluții a- grare o constituie realizarea neabătută a Programului național de îmbunătățiri funciare, în cadrul căruia ponderea o deține extinderea irigațiilor pe toate suprafețele posibil de amenajat. Astfel, in perspectiva cincinalului viitor, suprafața amenajată pentru irigații va a- junge de la circa 4 milioane hectare în prezent la peste 6,5 milioane hectare, ceea ce reprezintă un potențial uriaș pentru creșterea producției agricole. Exploatarea însă cu eficientă maximă a sistemelor de irigații, atît in prezent, cit și in perspectivă, în scopul obținerii de producții cit mai ridicate, presupune, ca o condiție hotărâtoare, asigurarea echipamentelor de udare a culturilor.în această privință, sînt de notat citeva cerințe esențiale de care trebuie să se țină seama în conceperea și producerea echipamentelor de irigații. în primul rind, se pune problema proiectării unor tipuri de e- chipamente diversificate, care să corespundă condițiilor specifice din fiecare zonă, condiții determinate de tipul de sol, panta terenului, metoda de amenajare a sistemelor și forța de muncă existentă. In al doilea rind. dotarea cu instalații de udare a unităților agricole trebuie să se facă în funcție de suprafața amenajată, astfel incit să se asigure revenirea cu udările pe același teren, la 12—14 zile, cit prevede regulamentul de exploatare a sistemelor. Și. în al treilea rind, în scopul creșterii eficienței irigațiilor și a productivității muncii, echipamentele de udare trebuie să răspundă unor imperative actuale stringente, cum sînt reducerea consumurilor e- nergetice și de apă, înlocuirea materialelor deficitare, energointensive, și. nu in ultimul rind. reducerea forței de muncă ocupate cu folosirea lor.Privite prin această prismă, soluțiile și metodele utilizate in prezent pentru irigarea culturilor apar ca fiind depășite. Dacă, din punct de vedere al metodelor de amenajare, sistemele de irigații construite in țara noastră se situează la nivelul tehnicii mondiale, în ceea ce privește echipamentele de udare folosite se constată o anume rămi- nere în urmă, de natură să diminueze forța și eficienta irigațiilor. Bunăoară, peste 75 la sută din suprafața amenajată pînă acum se irigă prin aspersiune, cu ajutorul e- chipamentelor de udare mobile, formate din conducte de aluminiu, cu mutare manuală. Practica de pină acum a dovedit că această soluție, adoptată cu circa 40 de ani in urmă pentru irigarea unor suprafețe mici, prezintă serioase inconveniente pe suprafețe mari, de ordinul milioanelor de hectare, fiind greoaie și neeconomicoasă în același timp. Dincolo de faptul că utilizarea acestui tip de echipamente necesită ocuparea unei forte de muncă numeroa

se — 6—10 oameni la o sută de hectare —. inconvenientul esențial îl constituie că pentru producerea lui este nevoie de mari cantități de a- luminiu, un metal energointensiv și deficitar. Din această cauză, a cantităților mici de aluminiu repartizate. în continuare devine imposibilă producerea acestui tip de e- chipament de udare in numărul necesar pentru înlocuirea celor casate și. mai ales, pentru dotarea noilor sisteme ce se amenajează. De altfel, consecințele au început să se facă simțite. Aceasta evidențiază, ca o cerință majoră, necesitatea promovării cu fermitate a unor
Echipamente moderne pentru 

exploatarea eu eficiență sporită 
a sistemelor de irigații!

Sînt noile echipamente și soluții tehnice propuse cele mai bune? Pot exista opinii diferite, 
dar necesitatea unor urgente și substanțiale schimbări in această direcție este demonstrată

tehnologii și echipamente noi pentru irigarea culturilor, care să a- sigure în continuare exploatarea optimă. științifică, cu maximă eficiență a întregii suprafețe amenajate pentru irigat.Ce posibilități există pentru înfăptuirea acestui obiectiv ? Dintr-un început se cuvine precizat că la noi în tară se desfășoară o activitate susținută pentru conceperea, proiectarea și producerea unei game variate de instalații și echipamente de udare cu caracteristici de funcționare superioare celor e- xistente. urmărindu-se reducerea forței de muncă, mecanizarea aplicării udărilor, precum și folosirea unui sortiment diversificat de materiale pentru construcția lor. Rod al activității cercetătorilor și specialiștilor de la I.C.I.T.I.D. Băneasa. noile tipuri de instalații sint realizate pentru aplicarea udărilor în mers, cu productivitate ridicată, necesitind pentru aplicarea udărilor între 0,5—0,8 și chiar numai 0,2 oameni la o sută de hectare. Aceste instalații, cu un grad ridicat de mecanizare și automatizare, permit administrarea unor norme de apă diferențiate. in funcție de umiditatea din sol și stadiul de vegetație al culturilor, permițînd distribuirea, o 

dată cu apa de irigații, a îngrășămintelor chimice, precum și efectuarea unor tratamente fitosanitare. Echipamentele nou concepute sint de tipul cu tambur și furtun confecționat din polietilenă de medie sau înaltă densitate, instalații de tip pivot central și instalații cu deplasare frontală, confecționate din țevi de aluminiu sau oțel tras cu pereți subțiri, protejate anticoroziv. toate acționate hidraulic sau electric. O- dată cu diversificarea instalațiilor, au fost concepute aspersoare într-o gamă diferențiată prin pluviometrie, rază de acțiune și materialul din care sint confecționate.

Existenta unei game variate de instalații și echipamente de udare verificate. cmologate, multe dintre ele fiind asimilate în producție, a permis ca la Direcția Generală Economică de îmbunătățiri Funciare, din cadrul Ministerului Agriculturii, să fie elaborată o concepție clară privind modul de echipare in continuare pentru aplicarea udărilor pe terenurile irigate. Astfel, se intenționează ca treptat, prin promovarea noilor tipuri de instalații și e- chipamente de udare, ponderea echipamentelor cu mutare manuală să fie redusă de la circa 75 la sută in prezent ia numai 30 la sută din suprafața irigată prin aspersiune. și a- ceasta doar pe terenurile cu pantă, unde nu este posibilă mecanizarea acestei lucrări. Toate acestea îndreptățesc părerea că există modalități bune și posibilități reale pentru soluționarea optimă a problemei privind dotarea unităților agricole cu echipamente moderne, care să asigure exploatarea eficientă a sistemelor de irigații. Totuși, ritmul in care se realizează această acțiune nu este pe măsura cerințelor. Principalul motiv, după cum ni s-a explicat la Direcția Generală Economică de îmbunătățiri Funciare. il constituie greutățile în- 

timpinate la preluarea în fabricație a noilor tipuri de instalații și echipamente de udare propuse de cercetarea științifică. Referitor la cauzele acestei situații și măsurile ce se impun pentru normalizarea ei. am solicitat opinia unor cadre învestite cu răspunderi concrete în conceperea, proiectarea, fabricarea și exploatarea echipamentelor de irigații. Le prezentăm în esența lor.Dr. ing. Ioan C. Păltineanu, directorul I.C.I.T.I.D. Băneasa : „Lipsa echipamentelor de irigare este evidentă și ea se va accentua dacă nu se iau măsuri corespunzătoare. în 

cadrul institutului nostru au fost e- laborate instalații și echipamente de udare variate, care îndeplinesc cerințele diferite privind exploatarea sistemelor din toate zonele amenajate. Multe echipamente au fost omologate și asimilate în producție. Altele așteaptă cam de mult timp să fie omologate de Ministerul Agriculturii, iar o altă serie de instalații. deși se află de mult timp in fabricație, fie că nu se mai produc. fie că nu sînt comandate de Ministerul Agriculturii din cauza lipsei de fonduri. Neajunsul principal este că nu reușim să găsim, in afara unităților mecanice ale Ministerului Agriculturii, alte unități industriale care să se angajeze la producerea noilor echipamente de irigații. Consider aceasta ca un lucru foarte necesar, întrucît nu se mai poate merge cu improvizații. Gradul sporit de tehnicitate și complexitate al noilor instalații de udare, cit și numărul mare de asemenea instalații ce trebuie produse impun ca această activitate să fie organizată riguros, in cadrul unor unități industriale specializate, care dispun de dotarea tehnică adecvată".Ion Toma, directorul Direcției de Exploatare a Lucrărilor de îmbunătățiri Funciare, din cadrul Ministe

rului Agriculturii : „Suprafața mare amenajată pentru irigații pe care < avem, și care va crește și mai muli in cincinalul viitor, impune abordarea într-o concepție nouă a asigurării și producerii echipamenteloi de udare, de care depinde. în ultimi instanță, obținerea producțiilor stabilite la irigat. în prezent însă, toată această activitate este lăsată, ir principal, pe seama agriculturii care nu dispune de mijloacele necesare pentru îndeplinirea în bum condiții a acestei sarcini. Tocmai d< aceea, pentru a se asigura exploatarea corectă a întregii suprafețe amenajate, se pune cu acuitate problema promovării imediate a noiloi soluții și metode atît pentru irigare; culturilor prin aspersiune, cit și prir scurgerea la suprafață, pe brazde Pină ce aceste noi echipamente voi fi produse în numărul necesar, chestiunea cea mai stringentă este trei cerea la inlocuirea țevilor din aim miniu cu țevi trase din oțel, cu pereți subțiri, protejați anticoroziv Aceasta se impune întrucit echipamentele cu mutare manuală vor trei bui folosite incă o bună perioadă dă timp, dar asigurarea lor in numărul dorit devine tot mai dificilă dif cauza lipsei de aluminiu".Andrei Pompiliu, directorul Direcției Tehnice și de Producție Industrială din Ministerul Agriculturii ..Problemele legate de promovare; și producerea echipamentelor de irigații. inclusiv găsirea unui constructor, sint de competența Direcției Generale de îmbunătățiri Funciare. Dai cred că nu se pune problema lipse; de constructor, și cu atît mai puțin a căutării altui constructor. Unitățile de profil ale Ministerului Agri: culturii dispun de dotarea tehnic’ pentru a face orice. Faptul că există reținere in promovarea noilor tipuri de instalații și echipamente propusă se datorește investiției lor specifică ridicate, care le face costisitoare pentru unitățile agricole. Acesta este un aspect. Apoi, cred că trebuie depuse in continuare eforturi pentrr găsirea altor soluții, potrivit cu posibilitățile actuale ale economiei de a asigura diferite materiale necesare fabricării instalațiilor, dar și pentru reducerea importului unor materiale care limitează promovarea actualelor soluții propuse".Acestea sint opiniile exprimatei din care rezultă puncte de vederi divergente asupra problemei discut tate. Asupra unui lucru insă trebuit să existe un consens. în interesul punerii depline in valoare a acestei mari avuții naționale, care sint sistemele de irigații, pentru amenajarea cărora s-au cheltuit fonduri ma- teriale și bănești considerabile, est« imperios necesar ca toți factorii d| răspundere, care într-un fel sau al« tul contribuie la realizarea programului de îmbunătățiri funciare, să-șl concerteze eforturile spre a asigurj promovarea celor mai potrivite in» stalații și echipamente de irigare ș culturilor. astfel incit pe toate terenurile amenajate să se poată obțin? producții mari, la nivelul obiectivelor noii revoluții agrare.
Aurel PAPADIUC
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PARTIDULCOMUNIST ROMÂN
— strălucit strateg al glorioasei

revoluții din August 1944
(Urmare din pag. I) 
lin Platformă care sint cerințele cele 
nai arzătoare ți comune ale poporu
lui român". Dezideratele de ordin național au constituit programul de uptă al Frontului Unic Național, proms de P.C.R. tuturor partidelor și grupărilor, personalităților politice îefasciste, tuturor forțelor patriotice, jentru organizarea luptei de elibe- ■are a țârii. Partidul Comunist Ro- năn a acționat cu toată fermitatea jentru unirea tuturor forțelor patrio- ice naționale ; datorită acestei activități s-a realizat o largă coaliție a uturor celor care Se pronunțau, in- r-o formă sau alta, pentru răstur- tarea dictaturii antoncsciene, ieșirea lin războiul antisovietic și alăturarea a coaliția antihitleristă.O puternică stare de spirit antihit- eristă s-a dezvoltat în rindurile cla- ei muncitoare, țărănimii, intelectua- ității, armatei, a întregului popor omân. Cu riscul libertății și vieții, ub conducerea comuniștilor, patrioții ntifasciști au organizat acțiuni de listrugere a mașinii de război fas- ;iste prin acte de sabotaj, au incen- liat depozite de armament, s-au pus rechizitiilor și concentrărilor, ’ormele de luptă și acțiunile de îm- iotrivire fată de guvernarea anto- lesciană au fost variate. Așa au fost cțiunile de protest la Direcția Ate- ierelor C.F.R. Grivita și greva numitorilor de la mina Musariu, județul lunedoara, în noiembrie 1941, gre- ele muncitorilor de la șantierul onductei de petrol Constanța-Cerna- odă, a celor 900 de muncitoare de i Fabrica „Arădana", județul Arad, esfășurate în mai 1942, rezistenta lasivă a celor peste 500 de muncitori e la Fabrica de Sîrmă Boszăk din 'imișoara, în iunie 1942, sau sabo- ijele săvîrșite la sfîrșitul anului 942, dintre care ziarul „România beră" consemna aruncarea in aer a abricil de Armament Avrig, explo- area in gara Ploiești-triaj a mai îultor vagoane de armament, dera- erea unui tren cu soldați hitleriști e linia București — Constanța, in- endierea unor sonde în regiunea etroliferă Prahova și Dîmbovița. O îare intensitate au avut acțiunile de îptă împotriva unităților hitleriste, um au fost : distrugerea barăcilor initătilor de la Fetești-Cernavodă au de la Alexeni și Țigănești, ju- ețul Prahova. Starea de nemulțumire și manifestarea spiritului anti- titlerist s-au. resimțit și în rindurile rmatei.în spiritul politicii sale de front atriotic antihitlerist, P.C.R. a creat 1 acei ani cadrul organizatoric ne- esar pentru ralierea, alături de muritori, a intelectualilor la eforturile imune ale poporului român în lupta urtată pentru salvgardarea ființei lie naționale. La sfîrșitul anului 942 a fost creată în acest sens, din îițiativa P.C.R., Uniunea Patrioților. 1 manifestul constitutiv al Uniunii atriotilor. argumentîndu-se necpsi- itea înființării sale, se arăta : 
Făcindu-ne ecoul revoltei îndrept ă- 
te a patrioților cinstiți ți dezinfe
ctați, am luat inițiativa și am con- 
lituit Uniunea Patrioților, care va 
. organizația de însuflețire a luptei 
entru apărarea existenței noastre 
aționale" (...) „Uniunea Patrioților 
u este ți nu vrea s<i fie un partid 
olitic, ci este gruparea patrioților 
tnceri și gata de acțiune si luptă, 
hiar cu prețul vieții lor, contra duș
manului comun atit din afară, cit și 
inlăuntru. Ea slujește și reprezintă 
umai interesele naționale ale intre- 
ului popor".
O contribuție însemnată în miș- area de rezistentă a avut-o activi- itea Partidului Comunist Român, esfășurată pentru unirea tuturor artelor politice antifasciste, prin ealizarea in 1943 a Frontului Patrio- c Antihitlerist, care cuprindea, ală- iri de Partidul Comunist. Uniunea atrioților, Frontul Plugarilor. Parti- ul Socialist-Țărănesc, Uniunea Oa- îenilor Muncii Maghiari din Româ- ia (MADOSZ), organizații locale ale

Sarcina stabilită de conducerea artidului ca in fiecare județ. într-o rimă etapă, să se asigure în cinci omune autonomia energetică, pe cei e la Teremia Mare, județul Timiș, •a găsit pregătiți. De mai multi ani, onsiliul popular comunal se ocupă jdeaproape. cu bune rezultate, de alorificarea energiilor neconven- onale. Studierea posibilității asigu- âril în întregime, prin forte proprii, necesarului de energie a pornit, um era și firesc, de la cunoașterea erintelor de consum.Bilanțul energetic întocmit pe Itimii cinci ani a evidențiat un ecesar mediu anual de circa 2,5 mi- oane kWh de energie electrică, din are jumătate îl reprezintă consumul asnic. Cît privește necesarul de nergie termică, acesta este evaluat i peste 3 000 tone combustibil con- entional. Totodată, din studiile în- jcmite a rezultat că trebuie asigu- ată o putere medie electrică de 25 kW.Următorul pas l-a constituit eva- tarea resurselor energetice, stabi- rea potențialului lor. Trebuie spus ă. exceptind microhidrocentralele. eoarece in zonă nu există cursuri e apă. intr-un grad mai mare sau tai mic s-au luat în considerare jate sursele de energie neconven- lonală : biogazul. energia geoter- tală. solară și a vintului. Prima oncluzie a fost aceea că obținerea utonomiei energetice este pe deplin osibiiă, $i iată argumentele :Sursa cea mai bogată s-a dovedit fi energia geotermală. S-a trecut a utilizarea apei geotermale. Ea este olosită ca agent termic, iar printr-un chimbător de căldură asigură incăl- irea spatiilor de producție din mica ndustrie. baza de tratament, școala enerală. unitățile cooperației, se- liul consiliului popular, serele ooperativei agricole de produc- ie . si 40 gospodării ale popu- ației. Potențialul energetic al apei leotermale captate este destul de nare, ceea ce face posibilă extin- lerea folosirii ei și pentru alte do- nenii. O dată cu apa geotermală tpare la suprafață o mare cantitate le gaze de sondă. Din măsurătorile ifectuate s-a constatat că intr-un netru cub de apă geotermală se află louă părți de gaz și una de apă.

Partidului Social-Democrat. Totodată, Partidul Comunist a desfășurat o largă activitate pentru realizarea unității clasei muncitoare, a tuturor forțelor muncitorești, ca nucleu al frontului democratic, patriotic și antifascist.în dezvoltarea ei, mișcarea de rezistentă antifascistă din România a cunoscut o linie ascendentă atit ca forme de manifestare a luptei, cîț și a cuprinderii tuturor forțelor social- politice nefasciste si antihitleriste, de la clasa muncitoare, țărănime, intelectualitate pînă la cercurile Palatului. generali și ofițeri superiori ai armatei, reprezentanți ai partidelor burgheze. Astfel, în aprilie 1944, s-a realizat unitatea de acțiune a clasei muncitoare prin încheierea Frontului Unic Muncitoresc între Partidul Comunist Român și Partidul

Social-Democrat. Unitatea de acțiune i-a permis clasei muncitoare să se situeze permanent în fruntea luptei pentru răsturnarea dictaturii anțo- nesciene. pentru înnoirea democratică a tării și cucerirea puterii politice.Conducînd lupta generală antifascistă. actionind cu fermitate in condițiile deosebit de grele ale ilegalității. pentru unirea tuturor forțelor patriotice împotriva războiului hitle- rist, pentru ieșirea României din războiul antisovietic în care fusese împinsă împotriva voinței poporului, pentru alăturarea la Coaliția Națiunilor Unite. Partidul Comunist Român a desfășurat o largă activitate și in rindurile armatei, aie ostașilor, a întărit necontenit legăturile și colaborarea cu forțele militare, inclusiv țu generalii și ofițerii din comandamentele superioare. în noaptea de 13/11 iunie 1944 a avut loc la București o consfătuire la care au luat parte reprezentanții P.C.R., ai Palatului și armatei. După îndelungi dezbateri. au fost acceptate punctul de vedere și planul P.C.R. de răsturnare prin forță a dictaturii antones- ciene. Creșterea mișcării de rezistență a determinat multiplicarea disensiunilor în rîndul claselor exploatatoare. activizînd noi forțe antihitleriste. Reprezentanți ai partidelor și grupărilor politice burgheze, industriași și financiari, comercianti. cercurile palatului regal își manifestau adversitatea fată de dominația hitle- ristă fie din rațiuni de ordin economic, fie din motive politice.Contactul Partidului Comunist cu generali și ofițeri superiori și cu cercurile palatului regal dovedea caracterul iluzoriu al speranțelor liderilor partidelor burgheze (P.N.Ț. — Maniu și P.N.L. — Brătianu) in posibilitatea găsirii unei soluții de ieșire din situația existentă fără comuniști și fără participarea maselor, în rindurile lor își făcea loc tot mai mult teama de a nu rămine în afara evenimentelor și în izolare totală, de a nu-și pierde definitiv pozițiile politice și influenta în țară, de a nu se compromite chiar în ochii partizanilor lor. Tocmai de aceea, liderii P.N.Ț. și P.N.L. s-au văzut nevoifi

Problema numărul unu : captarea gazelor care au un potențial energetic foarte ridicat — o putere calorică de 8 000 kcal pe mc. Printr-o colaborare fructuoasă cu Institutul de Proiectări Timișoara (IPROTIM), s-a amenajat și perfecționat instalația de separare, de condensare și comprimare a gazelor derivate din apa geotermală. obtinindu-se zilnic circa 2 000 mc de gaz. ce are un conținut 
Autonomia 
energetică 

devine realitate
!N COMUNA TEREMIA MARE, JUDEȚUL TIMIȘ

de metan de peste 92 la sută. S-a demonstrat astfel că pe baza acestui gaz este posibil să se obțină în cea mai mare parte cantitatea de energie electrică și o parte din cea de combustibil necesară acoperirii consumului evaluat prin bilanțul întocmit.Resursele locale. Cind se va realiza autonomia energetică a comunei? Răspunsul la întrebare depinde de mai multe elemente. De realizarea programului de investiții aferent a- cestei acțiuni, ca și de soluționarea unor probleme care nu depind exclusiv de consiliul popular al comunei.Un lucru este insă cert ; acțiunea de obținere a autonomiei energetice a comunei Teremia Mare se bucură de sprijin din partea consiliului popular județean și a unor institute de cercetare, proiectare și învătă- mint superior din Timișoara, Pitești și București. Există, așadar, nu numai asistentă tehnică calificată, ci și un sprijin tehnic concret. Dar mai există, am putea spune, și un potențial creativ local puternic, oameni 

să accepte, la 20 iunie 1944. încheierea unui acord cu Partidul Comunist Român și Partidul Social-Democrat. Crearea Blocului Național Democratic a reprezentat unirea in lupta antifascistă a celor mai diverse clase și pături sociale, partide șl grupări politice. La baza făuririi acestor alianțe au stat. în esență, obiectivele de luptă stabilite și propuse de P.C.R. încă din anii 1940— 1941.în împrejurările interne favorabile. Partidul Comunist, împreună cu celelalte forte naționale au hotărît trecerea Ia 23 August 1944 la înfăptuirea revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, care a dus la trecerea României cu întregul său potential economic și militar alături de coaliția antihitleristă. Rezultă cu deosebită claritate, așa cum arată secretarul general ai partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. că „actul de la 23 August 1944 nu a venit din cer, ci a fost rezultatul luptelor îndelungate ale poporului român, al faptului că partidul comunist, in alianța cu partidul socialist, cu celelalte forțe revoluționare și patriotice, s-a aflat tot timpul in fruntea luptei de apărare a intereselor vitale ale întregii națiuni".Revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperia- listă a fost rodul acțiunii unite a celor mai largi forte politice naționale. al adeziunii depline la lupta antifascistă a maselor populare. Strategul acestei glorioase revoluții a fost Partidul Comunist Român. în Tezele Comitetului Central pentru Congresul al XIV-Iea se arată : „Partidul Comunist Român, cadrele sale de bază, in rîndul cărora s-a afirmat puternic personalitatea eroică a tovarășului Nicolae Ceaușescu, au organizat și condus cu strălucire poporul român la victoria revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă din August 1944, care a marcat un moment epocal in istoria României".Revoluția a început la 23 August 1944 prin arestarea principalelor căpetenii ale guvernului antonescian ; s-a format apoi un nou guvern, din care au făcut parte reprezentanții partidelor politice componente ale Blocului Național Democratic, militari si tehnicieni. Proclamația către tară, difuzată în seara zilei de 23 August 1944. aducea la cunoștința poporului român și a lumii întregi evenimentele istorice petrecute în România și hotărîrea națiunii române de a lupta pentru alungarea hitle- riștilor. pentru a recuceri independenta patriei și a elibera partea de nord-vest a României de sub ocupația cotropitorilor hitleristo-hor- thyști. Vigoarea și fermitatea cu care întregul popor s-a ridicat la luptă, larga participare a tuturor forțelor patriotice demonstrează că 23 August 1944 a reprezentat un energic și determinant act de voință al întregii națiuni, o strălucită afirmare a ho- tărîrii poporului român de a zdrobi orice dominație străină, de a fi liber și deplin stăpîn în tara sa. de a-și hotărî singur destinele.în răstimpul care a trecut de la marele act al demnității naționale de ia 23 August 1944 se înscriu înfăptuirile uriașe obținute, sub conducerea Partidului Comunist Român, de clasa muncitoare, țărănime, contribuțiile oamenilor de știintă, artă și cultură. Victoria revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă si antiimperialistă de acum 45 de ani constituie un moment epocal al întregii istorii a României, un moment care a determinat o cotitură radicală în destinele tării noastre, deschizînd calea cuceririi deplinei independente naționale, a înfăptuirii idealurilor de dreptate socială și națională ale poporului, a făuririi României libere, socialiste.
Conf. unlv. dr. 
Ion ARDELEANU

inimoși șl pricepuți care și-au amenajat un adevărat laborator tehnic pentru promovarea progresului tehnic în dezvoltarea locală, care și-a dovedit utilitatea în finalizarea unor soluții tehnice de valorificare a energiilor neconventionale deosebit de eficiente.Dar iată concret ce s-a realizat pină acum. Au fost perfecționate soluțiile de captare a gazelor din apele 

geotermale. înregistrîndu-se o experiență ce trebuie extinsă și pusă în valoare cu adevărat și în alte localități ale județului. La ce se utilizează gazul sondelor geotermale ? Este folosit drept combustibil la cele două brutării din comună, la cantina cooperativei agricole de producție, la laboratorul de cofetărie, în mica industrie. în bucătăriile a 28 de gospodării. eliminînd butelia de aragaz. Și nu întîmplător am lăsat la urmă utilizarea acestuia pentru producerea energiei electrice, care în următoarea perioadă va deține ponderea. Cu sprijinul Institutului de învătă- mînt Superior din Pitești s-au transformat două motoare de pe motorină pe gaz integral. Un generator de 125 KVA funcționează cu bune rezultate și asigură energia electrică pentru atelierele micii industrii. Acum se află în plină desfășurare lucrările de construcții ale halei noului centru energetic, unde vor fi amplasate sase grupuri electrogene, și care, functionînd independent, vor asigura integral necesarul de energie electrică al comunei.

Sub semnul cerințelor perfecționării activității politico-ideologice și educative, numeroase organe și organizații de partid sint preocupate de a găsi forme și modalități ale muncii politice apte să sporească audienta acesteia în conștiințe, să amplifice capacitatea sa de a determina mobilizarea energiilor și puterilor creatoare ale oamenilor muncii în vederea îndeplinirii exemplare a sarcinilor de plan. în acest sens, ilustrativă este preocuparea de a se folosi mai sistematic filmul documentar (atit cel realizat pe plan central, cît și cel elaborat la nivel local) pentru a populariza și răspîndi experiența valoroasă, înaintată, acumulată în- tr-un domeniu sau altul, a combate o serie de deficiențe și neajunsuri care mai diminuează eficiența muncii. Extinderea pe care a dobîndit-o utilizarea filmului documentar se explică prin aceea că imaginea de pe peliculă are darul de a fi, în multe privințe, mai grăitoare, mai convingătoare decit alte forme de înrîurire a conștiințelor, tocmai prin valoarea sa de mărturie documentară directă, prin autenticitatea secvențelor de viată pe care le imortalizează. în rindurile ce urmează ne propunem să înfățișăm citeva dintre datele experienței dobîndite de organele și organizațiile de partid din județele BACĂU și COVASNA în realizarea unor pelicule documentare axate pe probleme economico- sociale prioritare. în folosirea acestora pentru perfectionarea întregii activități.Cel mai recent film realizat în județul Bacău cu ajutorul unor specialiști se intitulează „Gîndire și acțiune în zootehnie. Exigențe ale noii revoluții grace", de la că acest reprezintă 52 la sută gricultura țului, filmul redă în imagini suges- «tive activitatea /concretă desfășu- / / / rată de organiza- tiile de partid și conducerile unor ______ unități fruntașe în zootehnia județului (întreprinderea de Stat Bacău, I.A.S. Cooperativele Agricole ducție Negri, Nicolae Poduri) în creșterea și

a-Pornind adevărul sector peste din a- jude-

Avicolă Sascut, de Pro- Bălcescu, ________ ..._________  , îngrijireaanimalelor, asigurarea furajelor și obținerea unor producții mari de carne, lapte, lină și ouă. La Negri, unitate cooperatistă cu rezultate destul de modeste pină nu de mult, s-a obținut o producție de peste 5 000 litri lapte de la fiecare vacă furajată, iar la Nicolae Bălces- cu — o natalitate de circa 95 la sută la vaci. Aceste adevărate performante sînt explicate in film de Traian Munteanu și respectiv Nicolae Leuștean, președinții celor două unități fruntașe. O dată cu aceste explicații, imaginile vorbesc despre preocuparea organelor și organizațiilor de partid, a consiliilor de conducere și a specialiștilor pentru întărirea ordinii și disciplinei, pentru creșterea competentei profesionale a îngrijitorilor și celorlalți lucrători din zootehnie, despre propaganda vizuală existentă în fermele zootehnice respective, despre pregătirea politică și culturală a oamenilor. Fată în față cu asemenea preocupări sint aduse aspecte surprinse într-o serie de cooperative agricole (din Livezi, Tamași. Ardeoani, Stru- gari), unde indisciplina, dezordinea și nerespectarea tehnologiilor de creștere a animalelor fac ca rezultatele economico-financiare înregistrate de unitățile respective să contrasteze cu cele ale fruntașilor. Cum era și firesc, față de asemenea situații filmul ia poziție critică.Desigur, dacă asemenea imagini ar rămine închise într-o casetă și păstrate în filmotecă ar avea cel mult valoare documentară. De aceea, biroul Comitetului Județean de Partid a indicat ca filmul să fie vizionat de toti crescătorii de animale. Ca urmare. la nivel județean s-a organizat vizionarea lui de către cadrele de conducere din toate unitățile de stat, și cooperatiste, de specialiștii din zootehnie, de activiști de partid și de stat care răspund de fermele zootehnice. In prezent, filmul este itinerat în toate cele 14 consilii a- groindustriale din județ.în filmoteca secției de propagandă a Comitetului Județean de Partid se mai află un mare număr de filme documentare. între ele. filmele „Fiecare gospodărie — o microfer- mă de animale", care redă experiența Comitetului Comunal de Partid Ghimeș în dezvoltarea sectorului zootehnic, „Serele satului", care înfățișează experiența legumicultorilor din comuna Pîncești în fiecărui petec de pămînt și zarzavaturi.Filme documentare au zate și în întreprinderile Merită amintite cele care prezintă aspecte din activitatea petroliștilor din MOinești, a minerilor din Comă- nești. a petrochimiștilor din Bor- zești și a textiliștiior din Buhuși pentru sporirea continuă a producției, reducerea consumurilor materiale, promovarea tehnicii noi. moderne. In prezent, la nivelul jude-

cultivarea cu legumefost reali- industriale.

Nu au fost neglijate nici celelalte resurse. Au fost elaborate soluții și s-a trecut la valorificarea resurselor vegetale, utilizarea biomasei, reciclarea prafului de lignit, folosirea energiei solare. Soluții ingenioase se au in vedere, de pildă, și in valorificarea energiei vintului. Cu ajutorul turbinei eoliene, echipată cu un generator de 15 KVA (conceput și construit Ia Institutul Politehnic Timișoara), se va asigura curent continuu pentru o instalație de electroliză a apei, producindu-se oxigenul necesar creșterii superintensive a peștilor. Construcția acestui obiectiv se va finaliza in acest an.Acțiunile întreprinse la Teremia Mare se dovedesc viabile și atestă că obținerea autonomiei energetice a comunei este posibilă atunci cînd se manifestă dăruire, pasiune și preocupare permanentă pentru punerea în valoare a resurselor locale. Poate unii ar fi tentați să spună că această localitate beneficiază de condiții naturale aparte. Numai că de asemenea condiții chiar în județul Timiș beneficiază zeci de alte localități. Dar această energie extrem de valoroasă — energia geotermală — este utilizată încă într-o măsură redusă. Cauza? Se manifestă încă multă inerție, o stare de expectativă nejustificată. Experiența gospodarilor din Teremia Mare demonstrează că punerea în valoare a energiilor neconvenționale nu reprezintă o acțiune minoră, dimpotrivă, este o problemă de cel mai larg interes, impusă de necesitățile economice, din rațiunea gospodăririi judicioase a fiecărei resurse. indiferenț. de potențialul ei.
Ion LAZAR
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țului se lucrează la un film documentar în legătură cu modul cum sint folosite și gospodărite fondurile fixe aflate în dotarea între-
FILMUL DOCUMENTAR

prinderilor industriale, a altor unități economice. De notat că la realizarea unor asemenea filme participă colective largi de activiști de partid și de stat, specialiști care, concomitent cu filmarea, analizează activitatea organelor și organizațiilor de partid din unitățile respective, organizează dezbateri, aju- tind efectiv la îmbunătățirea muncii politico-educative. O urmare nemijlocită a acestui fapt o constituie îmbunătățirea structurală a întregii propagande vizuale la întreprinderea Metalurgică și întreprinderea de Mașini-Unelte din Bacău. în schelele petroliere zău și Tîrgu foi volante și popularizarea și a legilor statului.
de la Zemeș, Modîr- Ocna, editarea unei a unor afișe privind hotărîrilor de partidîn județul Covasna, așa cum a rezultat din discuția avută cu tovarășul Csăszăr Ludovic, șef de sector la Comitetul Județean de Partid, s-au realizat în ultimii ani mai multe filme documentare consacrate unor probleme majore înscrise pe agenda organelor și organizațiilor da partid din industrie, agricultură, construcții ori silvicultură, a consiliilor populare. Unul din acestea s-a intitulat „Gospodari și... gospodari"; așa cum rezultă și din titulatură, imaginile înfățișează modul în care erau gospodărite unele dintre așezările covăsnene, surprinzîndu-se mărturii ale spiritului de răspundere în păstrarea în bună stare a patrimoniului edilitar și înfrumusețarea localităților, în antiteză cu mentalități de indiferență și slab spirit gospodăresc ; acolo unde era cazul, erau vizate și foruri județene de

„Cei ce vinUnul dintre imperativele vieții noastre muzicale este acela al formării si promovării unor noi generații de dirijori, meniți a prelua din mina maeștrilor consacrau „bagheta magică'1 și a asigura astfel continuitatea orchestrelor simfonice și a teatrelor lirice. Dar cunoașterea, selectionarea aspiranților la debutul dirijoral ridică probleme practice dificile cărora, de un deceniu încoace. „Gala tinerilor dirijori" de la Bușteni a reușit să le răspundă în mod fericit. Organizată prin e- forturile conjugate ale Colegiului Criticilor Muzicali, de pe lingă A.T.M., Consiliului Culturii și Educației Socialiste, comitetelor de cultură și educație socialistă Prahova și al orașului Bușteni. Radio- televiziunii Române și cu participarea neprecupețită a Filarmonicii din Ploiești, Gala — ajunsă la ediția a Xl-a — a constituit an de an un prilej de trecere în revistă a tinerelor talente venite din diferite orașe ale tării. Astfel, s-au perindat la pupitru aproape 50 de aspiranți la arta baghetei și, pentru aproximativ jumătate, manifestarea aceasta a constituit o rampă de lansare în viata profesională.La începutul fiecărei ediții se ridică întrebarea : ce noi speranțe dirijorale se profilează la orizont? Anul acesta afișul a consemnat două debuturi foarte promițătoare (ceilalți participant! fiind deja cu- noscuți din ediții anterioare) : Paul Cristian Staicu și Dan Ratiu. ambii încă studenti la Conservatorul „Ciprian Porumbescu" din București.Paul Cristian Staicu este un temperament muzical comunicativ ; are la pupitru o prezentă a- lertă. vioaie și darul de a găsi gestul care transformă intenția in sunet ca de la sine, cu naturalețe, transmițînd orchestrei impulsuri clare și ascultătorului bucuria sa de a tace muzică, in uvertura la „Don Giovanni" de Mozart, muzicalitatea frazării, transparenta sonorității. acuratețea stilului au a- testat calități remarcabile cărora timpul le va adăuga și experiența necesară.Dan Ratiu este și el un spirit dinamic, capabil să prevadă și să influențeze cursul muzicii. încă de la această primă apariție în fata unui ansamblu exigent, cu o lucrare foarte dificilă, de virtuozitate („Capriciul spaniol" de Rimski-Kor- sakov), el a cucerit atit sufragiile orchestrei, cît și pe cele ale publicului. Pe un arc constructiv bine fundamentat, el a urmărit precizia detaliului. calitatea sonorității, cursivitatea fluxului și. într-o piesă ce se pretează la efecte facile. a știut să le evite cu bun-gust. Tehnica sa dirijorală, deși eficientă. s-ar cere încă cizelată, pentru a putea exprima mai diferențiat
cinema

• „Luna filmului pentru pace* *:  Dru
mul spre victorie: STUDIO (59 S3 15) 
— 9.30; 12; 14,30; 17; 19,30.
• Flori de gheață : FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, FLA
MURA (85 77 12) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19.
• Alarmă in deltă: — 9; 11; 13; 15,

• Teatrul Mic (14 70 81, la rotonda 
scriitorilor din Cișmigiu): „Cintăm 
România de azi !**. Spectacol de su
net și lumină — 21.
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tăna- 
se“ (15 56 78, la grădina Boema) : 
„Bună seara, Boema!** — 10; (la Tea
trul de vară Herăstrău): Varietăți 
— 18.
• Ansamblul artistic „Rapsodia Ro
mână** (13 J3 00): Meridiane folclorice 
— 18,30.

Viața ca o poveste (Filmul romănesc 
de ieri șl azi) — 17; 19, DOINA
(16 35 38).
• Noiembrie, ultimul bal: DACIA 
(50 35 94) — 9: 11; 13: 15; 17; 19
• Secretul... armei secrete: VICTORIA

unor inerții, stimulînd de înfățișarea localității, ecou a avut și filmul inițiative, exigențe", con-

care depindea soluționarea unor probleme. Adresa directă, întrebările precise, nominalizarea neajunsurilor, comparațiile vii, ironia mușcătoare au făcut ca această peliculă să aibă un larg ecou, determinînd înlăturarea grija fațăUn larg „Priorități, sacrat prezentării experiențelor valoroase ale unor unități agricole în obținerea unor producții zootehnice mari, precum și unor aspecte negative ce mai pot fi întîlnite în acest domeniu, filmate „cu convingerea că ele nu se vor mai repeta", cum spuneau realizatorii filmului. Au fost înfățișate preocupările cooperatorilor din Chilieni, ale lucrătorilor Asociației Economice Intercoope- ratiste Boroșneul Mare, de la întreprinderea Agricolă de Stat Ozun pentru asigurarea furajelor, ș adăposturilor, pentru întărirea ordinii 

și disciplinei, ridicarea pregătirii profesionale, pentru aplicarea unor metodologii științifice în creșterea animalelor. Subliniind că rezultatele obținute in aceste unități nu sint deci întimplătoare. filmul arăta că secretul producțiilor mari îl reprezintă competenta profesională și dragostea pentru meserie ; se cerea să se învețe din această experiență, cadrele de conducere din alte unități agricole fiind îndemnate să-și arunce cu mai mult folos ochii peste gardul vecinului. în alte locuri unde adăposturile nu erau pregătite corespunzător pentru iarnă, unde în depozite nu erau înmagazinate cantități suficiente de furaje, unde nu erau respectate întocmai programele de grajd, întrebările sunau limpede, răspicat : de cînd n-au mai trecut pe aici tovarășii din conducerea cooperativei agricole 7 dar cei de la primărie 7 de ce nu-și onorează specialiștii atribuțiile cu care au fost învestiți 7 Iar acolo unde neajunsurile dăinuiau de mai multă vreme s-a pus „punctul pe i“ ; „cu experti în justificări nu se pot realiza producții mari și nici nu se pot crește animale" sau „în aceste cazuri factorii de conducere s-au Rindurile de față și-au propus dobîndite în folosirea filmului documentar în munca politico-educativă. Dincolo de inegalitățile în realizarea unor pelicule, dincolo de faptul că sfera de cuprindere tematică este uneori încă limitată, concluzia care se impune cu pregnanță este aceea că filmul documentar poate fi un puternic factor de înrîurire a conștiințelor, poate contribui eficient la extinderea unor initiative și preocupări valoroase, constituind, deopotrivă. un stimulent pentru fertile căutări în găsirea unor soluții de perfecționare a întregii activități. Iar prin aceasta, concluziile rîndurilor de față pledează pentru o mai sistematică folosire a acestui mijloc de educație politică. (S. ACHIM, C. TIMARU, GH. BALTĂ).
" la pupitrul orchestreiintențiile, pentru a oferi orchestrei și un suport vizual sugestiv.Dintre mai vechii participants am reascultat cu satisfacție pe Cristian Neagu, care a fost „revelația" edițiilor anterioare și rămîne indiscutabil cel mai autentic talent dirijoral apărut în ultimii ani. Despre evoluția sa se poate vorbi numai în termenii impresiei artistice, fără fireasca îngăduință acordată începătorilor. Tocmai de aceea, trebuie spus că în acompaniamentul ariilor de Mozart a apărut cam timorat, reducind orchestra la roiul de fundal neutru, și nu de partener. în dialog cu vocea solistă. în schimb. în Simfonia nr. 40 in sol minor de Mozart, interpretarea sa a avut personalitate, stil ; muzica s-a desfășurat limpede, cu tensiuni gradate minuțios către punctele nodale, cu planuri diversificate.

Gala tinerilor dirijori 
Bușteni, 1989

sonoritatea modelată atent, detaliile controlate cu mină sigură, anunțind un artist format.Adrian Nichiteanu a acumulat deja o oarecare experiență la pupitru. și acest lucru se simte. Dar alegerea „Preludiilor" de Liszt — deși au avut momente frumoase, îndeosebi în secțiunile lirice — nu a fost sortită să-l avantajeze, arhitectura lucrării nefiind susținută energetic îndeajuns ; de aceea, forma a fost fragmentată, iar exuberanta sonoră a culminațiilor a sunat supralicitat, forțat. Calitățile sale de fin muzician s-au vădit însă în „Amurg de toamnă" de Alfred Alessandrescu. unde tonul con- fesiv. subtilitatea nuanțelor, paleta coloristică gingașă au creat o atmosferă poetică, de sensibilitate. Iar acompaniamentul ariilor din opera „Carmen" a fost exemplar prin mlădierea cu care a urmărit meandrele liniei vocale.Alexandru Geamănă — mai puțin în uvertura la „Valsul fantomă" de Wagner și mai mult în cele „Trei dansuri românești" de Paul Constantinescu — a urmărit liniile de forță ale textului. Canalizarea energiei spre esențial este însă împiedicată de o gestică imprecisă, excesiv de largă și mai mult demonstrativă decit raportată la muzică, ceea ce în mod fatal nu poate atrage răspunsul sonor dorit.O adevărată lecție de precizie, eficientă, și modestie de artist adevărat, care slujește muzica și nu se slujește, de sine, a reprezentat-o prezenta la pupitru. în Simfonia a IV-a de Beethoven, a dirijorului Paul Staicu, ca oaspete de onoare. O lecție, pentru că el a întreprins sub ochii noștri o — să-i zicem —
(16 28 79) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, GIU- 
LEȘTI (17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19.
0 Răzbunarea haiducilor: BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 17; 19.
0 Maria și marea: FERENTARI 
(80 49 85) — 15; 17; 19.
• Vacanța cea mare: COTROCENI 
(81 68 88) — 15; 17; 19.
• Martori dispăruți: MUNCA (21 50 97) 
— 15; 17; 19.
• De la literatură la film: PATRIA
(11 86 25) — 9; 11,15 13,30; 15,45; 18;
20,15.
• Jandarmul și jandarmerițele: LU
MINA (1474 14) — 9; 11; 13; 13; 17;
19.
• La trei pași de dragoste: TIMPURI 
NOI (156110) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.

da-alt de din

obișnuit cu critica". Deși subiectul filmului îl constituia zootehnia, o- biectivul aparatului de filmat nu a trecut nepăsător nici pe lingă alte neajunsuri intîlnite in cale — de pildă, într-o fermă îngrășămintele fertilizau curtea cooperativei agricole de producție și nu ogoarele etc. încă din momentul realizării filmului s-a putut constata eficiența acestui mijloc al muncii politice, cei vizați inițiind pe loc măsuri de redresare a situației, de înlăturare a neajunsurilor, dovedindu-se receptivi la tele experiențelor valoroase.Mai recent a fost realizat un film : „Contraste pe șantierele construcții". După cum reiese și titlu, pelicula a înfățișat „în alb și negru" situații de pe citeva importante șantiere de construcții, în a- tentia operatorilor aflîndu-se calitatea lucrărilor, modul de gospodărire a materialelor, încadrarea in graficele de execuție, preocuparea organelor și organizațiilor de partid pentru stimularea gindirii economice și tehnico-ști- ințifice a constructorilor in vederea găsirii unor soluții cit mai eficiente, a extinderii și generalizării unor metode si procedee valoroase de lucru, cazurile dente, practică fost dată fost
Ca și în prece- eficiența a a- de fap-prezentat la (în cazul de șantiere de nivelul unor

cestui film a tul că el a fiecare Ioc de muncă față pe principalele construcții) și apoi laforuri județene de decizie, in dezbaterile ce au urmat conturîndu-se măsuri concrete, operative pentru generalizarea a ceea ce este valoros, pentru înlăturarea deficientelor ce mai persistă.Trebuie spus că, in județul Covasna, filmul documentar se adaugă altor forme ale activității cultural- educative menite să facă larg cunoscut exemplul unor fruntași, al unor oameni cu care colectivele întreprinderilor industriale, unităților agricole, șantierelor de construcții se mîndnesc, pentru statornica lor preocupare de a se întrece pe eî in- șiși, de a răspunde „prezent" oricăror solicitări, de a se afla mereu în primele rînduri ale bătăliei pentru eficientă, calitate, productivitate înaltă, Am văzut un recent film intitulat „Laudă muncii", însumînd citeva portrete de oameni care, prin faptele lor, prin conduita lor, prin modul lor de a gîndi, reprezintă un permanent imbold la continuă autoperfec- tionare și autodepășire.să releve citeva dintre experiențele 

radiografie a partiturii, pătrun- zînd pînă la esența ei și redînd-o apoi cu sobrietate și logică perfectă. Stăpinită cu putere constructivă. desfășurarea muzicii în parametri stilistici bine cintăriți ne-a convins o dată mai mult că arta dirijorului constă nu numai în știința unificării tuturor elementelor constitutive, ci mai ales în capacitatea de a determina transpunerea lor în sunet de către orchestră, ceea ce Paul Staicu a obținut cu autoritatea unei autentice măiestrii.Un moment primit cu entuziasm a fost apariția, de asemenea ca invitată de onoare, a sopranei Eugenia Moldoveanu. care a cintat trei arii, și impreună cu tînăra soprană Andreea Iacob. un duettino din operele mozartiene. Am admirat. ca toti cei care au aplaudat-o pe atîtea meridiane, desăvîrșita artă a cîntului. sensibilitatea rafinată. frumusețea sonorității, distincția cu care cintăreața noastră a întruchipat textul mozartian. Andreea Iacob este un glas în plină formare, susținut de o muzicalitate delicată, ce îi asigură perspective frumoase de dezvoltare. Am regăsit-o. de asemenea, pe tînăra mezzosoprană Ruxandra Do- nose în trei arii din „Carmen" de Bizet, într-o formă vocală excelentă. Cu inteligenta muzicală pe care i-o cunoaștem, ea a creionat o imagine aparte a eternei Car- mencite. cu un glas flexibil, nuanțat. cu o elegantă sugestivă a frazării.Ca în fiecare an. în cadrul frumos al Casei-muzeu „Cezar Petrescu" a avut loc un matineu muzical la care am ascultat un scurt recital de vioară solo al unui merituos elev din Ploiești, Mircea Vasilescu. A urmat o dezbatere condusă de neobositul animator al acestei Gale, profesorul Alexandru Bădulescu. vicepreședinte al Comitetului de Cultură și Educație Socialistă Prahova, cu partici- panții și cu iubitori de muzică din localitate, care au discutat probleme de orientare repertorială, organizare etc. Iar în ultima seară, tot conform unei tradiții. în sala de concert, criticul muzical Iosif Sava a suscitat un schimb de păreri cu publicul și cu membrii orchestrei despre preferințele si concluziile ce se pot desprinde la sfîrșitul ediției, una dintre cele mai bune din existența manifestării.Si chiar dacă dirijorii au detinut rolul principal, adevărata protagonistă a Galei a fost — pe tot parcursul celor trei zile — Orchestra Filarmonică din Ploiești, care— așa cum o face de un deceniu— a susținut cu dăruire, tehnicitate și elevație artistică acest maraton muzical.
Elena ZOTTOVICEANU

teatre
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IN TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘEȘCU

Oameni ai muncii de pe ogoare raportează încheierea recoltării fasolei, 
inului pentru ulei, inului de fuior, orzoaicei de toamnă, orzoaicei de primăvară, 

ovăzului și realizarea unor producții mari la hectar
LA FASOLE

® Județul Giurgiu - 5 040 kg la hectar

LA INUL PENTRU ULEI
® Județul Călărași - 2 730 kg sămînță și 

3 550 kg tulpini la hectar
• Județul Giurgiu - 2 710 kg sămînță și 3 480 

kg tulpini la hectar

LA INUL DE FUIOR
® Județul Bihor - 7 450 kg tulpini și 1 868 kg 

sămînță la hectar
® Județul Mehedinți - 7 436 kg tulpini și 

2 015 kg sămînță la hectar
® Județul Neamț - 7 350 kg tulpini și 1 610 

kg sămînță la hectar
• Județul Suceava - 7 350 kg tulpini și 1 515 

kg sămînță la hectar
• Județul Buzău - 7 327 kg tulpini și 1 741

kg sămînță la hectar
• Județul Mureș - 7 200 kg tulpini și 1 515 

kg sămînță la hectar

LA ORZOAICA 
DE PRIMĂVARĂ

• Județul Tulcea - 5 026 kg la hectar

LA OVĂZ
® Județul Timiș - 5 325 kg Ea hectar
• Județul Călărași - 5 250 kg la hectar
• Județul Brăila - 5 150 kg la hectarIn telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUȘEȘCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, Comitetul Județean Giurgiu al P.C.R. raportează încheierea recoltării fasolei de pe toate suprafețele si obținerea unei producții medii de 5 040 kg la hectar ; Comitetul Județean Călărași al P.C.R. raportează terminarea recoltării Inului pentru ulei și realizarea unei producții medii de 2 730 kg sămință și 3 550 kg tulbini la hectar ; Comitetul Județean Giurgiu al P.C.R. raportează încheierea recoltării inului pentru ulei si obținerea unei producții medii de 2 710 kg să- mînță și 3 480 kg tulpini la hectar ; Comitetul Județean Bihor al P.C.R. raportează terminarea recoltării inului de fuior și obținerea unei producții medii de 7 450 kg tulpini și 1 868 kg sămînță la hectar ; Comitetul Județean Mehedinți al P.C.R. raportează încheierea recoltării inului de fuior și obținerea unei producții medii de 7 436 kg tulpini și 2 015 kg să- mînță la hectar ; Comitetul Județean Neamț al P.C.R. raportează terminarea recoltării Inului de fuior și realizarea unei producții medii de 7 350 kg tulpini și 1 610 kg sămînță la hectar ; Comitetul Județean Suceava al P.C.R. raportează terminarea recoltării inului de fuior și realizarea unei producții medii de 7 350 kg tulpini și 1 515 kg sămînță la hectar ; Comitetul Județean Buzău al P.C.R. raportează terminarea recoltării Inului de fuior și obținerea unei producții medii da 7 327 kg tulpini

Unități turistice înAșezat pe cursul mijlociu al Mureșului, străbătut de apele Streiu- lui, Crișului Alb și Jiului, județul Hunedoara înmănunchează culmile falnice ale Munților Retezat si Paring, între Care se deschid largile depresiuni ale Hațegului și Zaran- dului și mănoasele cîmpii de pe văile rîurilor. Municipiul Deva, situat pe malul sting al Mureșului, la poalele Munților Poiana Ruscăi, se impune prin obiectivele sale turistice : cetatea și castelul „Măgura Curia", care adăpostește Muzeul județean, statuia ecvestră a lui Decebal, pădurea Bejan din partea sud-vestică a orașului, azi rezervație naturală.Munții Poiana Ruscăi găzduiesc, la poalele versantului estic, unui din cele mai importante centre siderurgice ale țării — Hunedoara, oraș atestat documentar din 1267. Un prim obiectiv turistic îl constituie Castelul Corvineștilor (sec. XIV), valoros monument de arhitectură feudală. La rîndul său, „Țara Hațegului" se întinde în partea de sud-vest a județului și este, practic, o imensă rezervație naturală. Din orașul Hațeg se pot face excursii în rezervația din masivul Retezat, în care trăiesc, ca odinioară, zimbri. De Orăștie — oraș care a fost ridicat în lunca Mureșului încă din secolul al XII- lea — se leagă numele diaconului Șerban, fiul lu; Coresi, care a tipărit aici una din primele cărți în limba română („Palia de la Orăș- tie“ — 1582). Orașul este principa- 

și 1 741 kg sămînță la hectar ; Comitetul Județean Mureș al P.C.R. raportează terminarea recoltării inului de fuior si obținerea unei producții medii de 7 200 kg tulpini și 1 515 kg sămînță la hectar ; Comitetul Județean Tulcea al P.C.R. raportează terminarea recoltării orzoaicei de primăvară si obținerea unei recolte medii de 5 026 kg la hectar ; comitetele județene de partid Timiș. Călărași si Brăila raportează terminarea recoltării ovăzului și obținerea unor recolte medii de 5 325. 5 250 și, respectiv, 5 150 kg la hectar.Realizarea acestor producții mari— se arată în telegrame — confirmă încă o dată, cu puterea faptelor. justețea politicii agrare a partidului și statului nostru, sprijinul permanent acordat de dumneavoastră. mult iubite și stimate tovarășe secretar general, dezvoltării necontenite a agriculturii. înfloririi multilaterale a satului românesc.în aceste zile, se arată în continuare. oamenii muncii de la sate— cooperatori, mecanizatori, specialiști — acționează cu toate forțele pentru eliberarea terenurilor și realizarea culturilor duble, recoltarea legumelor și fructelor destinate industrializării și aprovizionării populației, la strîngerea și depozitarea furajelor, la executarea celorlalte lucrări de sezon. Se depun, totodată, eforturi pentru pregătirea corespunzătoare a campaniei agricole de toamnă, astfel încît să se asigure atît realizarea unor producții mari și la celelalte culturi, cît si crearea condițiilor necesare pentru obținerea unor recolte bune Si în anul viitor.

județul HunedoaraIul punct de plecare spre cetățile dacice din Munții Orăștiei. La fel de atractive sînt „Țara Zarandu- lui“, Munții Apuseni, localitățile Brad și Țebea, unde se mai păstrează gorunul lui Horea și mor- mintul lui Avram Iancu. De asemenea, Valea Jiului — cu orașul Petroșani — este cunoscută nu numai ca un important bazin carbonifer al țării, ci și ca importantă zonă a turismului montan.Venind în întimpinarea vizitatorilor acestor frumoase zone ale țării, numeroase hoteluri, hanuri și popasuri turistice au fost construite în ultimii ani. Astfel, în orașul Hațeg, hanul Bucura asigură excelente condiții de cazare în tot timpul anului. Cei ce doresc să vadă ruinele amfiteatrului roman Ulpia-Traiana se pot opri la hanul Sarmizegetusa. Situat In localitatea cu același nume, pe șoseaua Ha- țeg-Caransebeș, hanul are 26 de camere cu încălzire centrală și un restaurant modern, Numeroase alte unități turistice stau la dispoziția celor care vor să străbată drumuri mai puțin umblate : cabanele Măgura și Narcise, precum și popasurile turistice Dumbrava, Izvorul Rece, Parc șl Poenița. De aseme- n a, în stațiunea balneoclimaterică Geoagiu-Băl, la dispoziția turiștilor se află hotelul Geoagiu- Băi, de categoria I, cu 54 de locuri de cazare, încălzire centrală și restaurant cu 240 de locuri.
In fotografie ; Hanul „Bucura".

Unități cu producții mari la hectar
LA FASOLE

ÎN JUDEȚUL 
CONSTANȚA:

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Satu Nou — 5150 kg 
la hectar

• întreprinderea Agricolă de Stat 
Medgidia — 5 110 kg la hectar

ÎN JUDEȚUL ARGEȘ :
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Recea — 5110 kg Ia 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Cornățel — 5 060 kg la 
hectar

ÎN JUDEȚUL BUZĂU :
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Stîlpu — 5 051 kg Ia
hectar

LA INUL 
PENTRU ULEI

ÎN JUDEȚUL 
CĂLĂRAȘI :

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Modelu — 3 314 kg să
mință și 3 550 kg tulpini Ia 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Jegălia — 3 112 kg să
mință și 3 500 kg tulpini la 
hectar

• întreprinderea Agricolă de Stat 
Fundeni — 3 067 kg sămînță 
și 3 550 kg tulpini la hectar

ÎN JUDEȚUL ARGEȘ:
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Izvoru — 3 256 kg să
mință și 3 630 kg tulpini la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Mozăceni — 3 200 kg 
sămință și 3 650 kg tulpini la 
hectar

ÎN JUDEȚUL 
MEHEDINȚI :

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Vînători — 3 141 kg să
mînță și 3 572 kg tulpini Ia 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Dîrvari — 3 125 kg să
mință și 3 596 kg tulpini la 
hectar

ÎN JUDEȚUL BIHOR :
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Chișlaz — 3 124 kg să
mînță și 3 910 kg tulpini la 
hectar

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

în îndeplinirea și depășirea planuluiLa chemarea secretarului general al partidului adresată oamenilor muncii de a îndeplini pină la 23 August planul pe 8 luni. Iar pină la Congresul partidului planul pe întregul an, alte colective muncitorești din unități economice a- nunță obținerea unor rezultate deosebite in activitatea de producție.In telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUȘEȘCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, se raportează astfel realizarea și depășirea pină la această dată a sarcinilor din planul pe acest an și a celor aferente cincinalului și se exprimă angajamentul ferm al tuturor oamenilor muncii de a depune in continuare toate eforturile pentru obținerea unor noi succese, de a munci cu abnegație revoluționară

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Tăuteu — 3 093 kg să
mință și 3 866 kg tulpini la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție „Unirea" Sinmartin — 
3 062 kg sămință și 3 870 kg 
tulpini ia hectar

ÎN JUDEȚUL ARAD :
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Sicuia — 3 116 kg să
mînță și 3 620 kg tulpini Ia 
hectar

ÎN JUDEȚUL BUZĂU :
• întreprinderea Agricolă de 

Stat Buzău — 3103 kg să
mință și 3 590 kg tulpini Ia 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Scutelnici — 3 022 kg 
sămînță și 3 585 kg tulpini Ia 
hectar

ÎN JUDEȚUL 
DÎMBOVIȚA :

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Băleni — 3 085 kg să
mință și 3 246 kg tulpini la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Tîrgoviște — 3 062 kg 
sămință și 3 205 kg tulpini la 
hectar

ÎN JUDEȚUL 
HUNEDOARA:

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Izvoare — 3 021 kg să
mință și 3150 kg tulpini Ia 
hectar

LA INUL
DE FUIOR

ÎN JUDEȚUL 
MEHEDINȚI :

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Cujmir — 8 419 kg tul
pini și 2 206 kg sămînță la 
hectar

ÎN JUDEȚUL BIHOR :
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Ianosda — 8 133 kg tul
pini și 2 040 kg sămînță la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție „1 Mai" Tileagd — 
7 820 kg tulpini și 1860 kg să
mință Ia hectar

ÎN JUDEȚUL
SATU MARE:

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Ardud — 8 020 kg tul

pentru a-și aduce o cît mai mare contribuție la ridicarea României socialiste pe noi trepte de progres și civilizație.Colectivul Antreprizei de Construcții Hidrotehnice Argeș a îndeplinit integral, la data de 3 august, planul pe primii 4 ani ai cincinalului, atît la construcții- montaj, cit și la producția-marfă industrială, și se angajează ca pe întregul an 1989 să obțină o producție suplimentară în valoare de 110 milioane lei.Au raportat realizarea sarcinilor de plan pe primii 3 ani și 8 luni din acest cincinal : unitățile subordonate Consiliului Popular Județean Maramureș — la producția industrială și export, la livrările de mărfuri către fondul pieței și prestări de servicii către populație; unitățile subordonate Consiliului Popular al Județului Bihor — la 

pini și 1520 kg sămință la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Ghirișa — 7 840 kg 
tulpini și 1510 kg sămință la 
hectar

ÎN JUDEȚUL NEAMȚ:
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Girov — 7 925 kg tul
pini și 1 980 kg sămință la 
heetar

LA ORZOAICĂ 
DE TOAMNĂ

ÎN JUDEȚUL BIHOR :
• Stațiunea de Cercetări Agro

zootehnice Oradea — 6 878 kg 
Ia hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Episcopia Bihor — 
6 607 kg Ia hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție „Crișana" Sintandrei 
— 6 546 kg Ia hectar

LA OVĂZ
ÎN JUDEȚUL TIMIȘ :

hectar

• întreprinderea Agricolă de
Stat Giarmata — 5 710 kg la
hectar

• întreprinderea Agricolă de
Stat Lugoj — 5 601 kg la
hectar

• întreprinderea Agricolă de
Stat Honorici — 5 580 kg laIn telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUȘEȘCU. secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, oamenii muncii din unitățile amintite raportează strîngerea în întregime a culturilor de fasole, in pentru ulei, in de fuior, orzoaică de toamnă și ovăz și obținerea unor producții superioare celor planificate.In telegrame se arată că, în aceste zile, importante forte umane și mecanice sînt concentrate la eliberarea terenurilor de resturi vegetale și efectuarea arăturilor. Se lucrează, de asemenea, la recoltarea legumelor și fructelor, la strîngerea și depozitarea furajelor, la finalizarea lucrărilor de pregătire a campaniei agricole de toamnă.Toți oamenii muncii de pe ogoare — se arată în încheierea telegramelor — acționează cu dăruire și responsabilitate pentru a realiza în acest an recolte în deplină concordanță cu cerințele și exigentele noii revoluții agrare, sporindu-și astfel contribuția Ia dezvoltarea generală a țării, la creșterea nivelului de trai al întregului popor.

Investiții și la construcția de locuințe, dind în folosință peste prevederi un număr de 553 apartamente; întreprinderea „Carbochim" din Cluj-Napoca — la producția planificată ; Trustul Antrepriză Generală de Construcții Speciale Petroliere Ploiești — la construc- ții-montaj și la producția industrială.Au raportat, de asemenea. îndeplinirea planului pe 8 luni din a- cest an la productia-marfă industrială oamenii muncii din cadrul micii Industrii și unitățile cooperatiste din județul Bihor, precum și cei de la întreprinderea Mecanică Cîmpina — la export, creind condiții ca, pină la sfîrșitul lunii august, să obțină o producție suplimentară destinată partenerilor externi în valoare de 115 milioane lei.

j Expo-minerit ’89| Centrul de creație și cultură 1 „Cîntarea României" al municipiului Deva, împreună cu cercul numismatic și cu sprijinul direct al Comitetului sindicatului minier organizează în zilele de 5 și 6 august a.c. expoziția de insigne și medalii „Expo-minerit ’89“, acțiune care completează suita de manifestări organizate în întimpinarea Zilei minerului. Vernisarea expoziției care se desfășoară astăzi, de la ora 10, va fi urmată de vizitarea ; publică a acesteia, vizionarea exponatelor prezentate de către juriu, urmînd să se finalizeze cu festivitatea de premiere care se va derula in după-amiaza zilei de 6 
august. (Sabin Cerbu).

vremea

Domnului MATHIEU KEREKOU
Președintele Comitetului Central 

al Partidului Revoluției Populare din Benin, 
Președintele Republicii Populare Benin COTONOUCu prilejul realegerii dumneavoastră în funcția de președinte al Republicii Populare Benin îmi este deosebit de plăcut să vă adresez calde felicitări, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală.Exprim convingerea că raporturile de prietenie și colaborare statornicite intre partidele și țările noastre se vor adinei și extinde tot mai mult în viitor, spre binele poporului român și al poporului beninez, în interesul cauzei păcii, progresului și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘEȘCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Cronica zileiVineri s-au încheiat lucrările celei de-a III-a Sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale româno- etiopiene de colaborare economică și tehnică.Cu acest prilej au fost examinate stadiul actual al relațiilor economice bilaterale, posibilitățile amplificării cooperării în sectoare de interes comun, creșterii și diversificării schimburilor comerciale reciproce.La încheierea lucrărilor, președinții celor două părți în comisie — Irimie Catargiu, ministrul mimelor, și Tekezeshoa Aytenfisu, ministrul minelor și energiei al R.P.D. Etio
„Centenarîn cadrul centenarului Mihai Emi- nescu, Muzeul literaturii române a găzduit un simpozion la care scriitori. critici și istorici literari au relevat opera și personalitatea poetului nostru național.Aceeași instituție culturală a organizat la Casa memorială „Tudor Arghezi" o masă rotundă despre „Mihai Eminescu, astrul polar al poeziei românești", moment care a fost însoțit de un recital de versuri din lirica poetului, susținut de artiști de seamă ai scenei bucurește- ne. Sub genericul „Eminesciana". Ia Biblioteca „Alexandru Sahia" s-a desfășurat un colocviu în cadrul căruia au fost prezentate cele mai importante studii și lucrări dedicate

PROPRIETATE Șl ETICĂ
(Urmare din pag. I)tea contemporană românească este socialistă, are toate trăsăturile socialismului — așa cum el a fost preconizat și așa cum propria ei practică istorică a hotărnicit — pentru că poporul a fost consecvent în materializarea opțiunii sale de la 11 iunie 1948, pentru că a apărat, a întărit și a extins — mai cu seamă după Congresul al IX-lea al partidului — în spiritul concepției profund științifice a tovarășului Nicolae Ceaușescu, proprietatea socialistă, pentru că, în aceeași perioadă istorică, a perfecționat cu stăruință relațiile de producție, modul de administrare a avuției întregului popor. S-au Împlinit 24 de ani de cînd, la istoricul congres din vara lui 1965, secretarul general al partidului a proclamat, umplînd inimile de min- drie, „Victoria deplină și definitivă a socialismului în România". S-a parcurs, de atunci, un drum cutezător. România se află azi pe calea construirii socialismului multilateral dezvoltat, au avut Ioc transformări uriașe, abordăm programe al căror orizont răzbate, așa cum se arată in documentele pentru Congresul al XIV-lea al partidului, pînă în primul deceniu al mileniului trei. Socialismul a învins definitiv și se pot proiecta noi orizonturi ale sale tocmai fiindcă proprietatea socialistă a învins definitiv. Ea a fost cea care a dat. dă și va da un autentic certificat de naștere socialismului, baza lui firească, organică.Nu este deloc Intîmplător că tirul ideologic — șl, dacă este să mdecăm după anumite evenimente, nu doar ideologic — al cercurilor burgheze reacționare, pornite tntr-o cruciadă anticomunistă mult mai subtilă decît în deceniile trecute, se concentrează în primul rînd asupra proprietății socialiste. Este țintită baza — știut fiind că orice tentativă de acest soi ar putea avea sorți de izbindă dacă se are în vedere in primul rînd temelia. A căuta soluții de remediere a unor deficiența semnalate în economia unor țări prin supralicitarea proprietății individuale, prin îndemnuri la „privatizarea" mijloacelor de producție înseamnă a face, pur și simplu, operă de (fie-ne iertat cuvîntul 1) scamatorie terminologică în sfera politicii. Prejudiciile aduse. în unele cazuri, într-o țară sau alta, de lipsuri și erori în administrarea proprietății socialiste — lipsuri ale căror cauze pot fi aflate, între altele, și în iresponsabilitate, incompetență sau chiar în neonestitate în gestionarea acesteia — sint trecute, în aceste cazuri, cu prea multă lejeritate pe seama proprietății socialiste 1 Nu cumva este vorba, mai curind, în asemenea împrejurări, de escamotarea răspunderii pentru o situație economică dificilă 1

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
FOTBAL. Turneul internațional de fotbal „Cupa Dinamo", desfășurat pe stadionul Dinamo din Capitală, s-a încheiat cu victoria echipei Dinamo București, care a întrecut în finală cu scorul de 2—1 (1—1) formația italiană A.S. Bari, Golurile au fost marcate de Lupu (min, 23 — din lovitură de la 11 m), Lupescu (min. 67), respectiv Maiellaro (min, 13 — din lovitură de la 11 m).în partida pentru locurile 3—4, disputată intre echipele belgiene Standard Liege și Anvers, prima a învins cu 1—0 (0—0) prin golul în-

fl izolate și se vor semnala mai alea 
după-amiezele. Vîntul va sufla slab 
pînă la moderat. Temperaturile mini
me vor îi cuprinse între 8 și 18 gra
de, mai coborite la început în nordul 
țării și depresiuni, iar cele maxime în
tre 20 și 27 grade în regiunile nordice 
șl nord-estice și între 28 și 33 grade în 
rest. In București: Vremea va fi pre
dominant frumoasă, cu cerul variabil, 
mai mult senin. Vint slab pînă Ia mo
derat. Temperaturile minime vor osci
la intre 12 și 18 grade, iar cele maxi
me intre 28 șl 30 grade, mal ridicate in 
ultima zi.

pia — au semnat protocolul se
siunii.

★La Costineștl s-a deschis Tabăra internațională de tineret a Crucii Roșii, la care participă tineri din Anglia, Austria, Bulgaria, Cehoslovacia, Grecia, Suedia, S.U.A., Turcia, Ungaria, Uniunea Sovietică și România. In programul taberei, care va dura pină la 10 august, sint înscrise dezbateri, expuneri, demonstrații de prim-ajutor, concursuri sportive și aplicative etc. De asemenea, oaspeții vor avea prilejul să viziteze o serie de obiective de interes cultural-artistic și social-istoric din județul Constanta. (Agerpres)
Eminescu“vieții și operei luceafărului poeziei românești.în suita aparițiilor editoriale ce marchează această aniversare consemnăm studiul despre poezia lui Eminescu din volumul „Lumini perene" semnat de Edgar Papu și apărut la Editura Eminescu. De asemenea, alți doi cercetători, Zoe Du- mitrescu-Bușulenga și Iosif Sava, semnează cartea „Eminescu și muzica" apărută la Editura Muzicală, lucrare în care sînt puse in evidentă corelațiile dintre textul poetic și creația muzicală, posibilitățile prin care versul eminescian poate fi transpus în muzică. (Agerpres)

Se înțelege că orice „explicații" sau „teoretizări" ce ar chema la limitarea sau desființarea proprietății socialiste care s-ar fi dovedit „neviabilă" n-ar putea avea drept suport decît opțiuni eronate în politica economică. Ce organism ar fi viabil, la propriu. dacă cel în cauză, din trei dolari cîștigați pe zi, s-ar hrăni de unul, și de doi ar cumpăra parfu- muri franțuzești ? (Lasă că din cei trei dolari unul ar fi luat cu împrumut în condiții de camătă). Se dovedește, în asemenea situații, neviabilâ proprietatea socialistă ? Fără îndoială că neviabile — economic și politic — sînt, în atare împrejurări, orice măsuri care duc la diminuarea proprietății socialiste, adică acele decizii adoptate sub presiunea momentului, fără a avea în vedere interesele pe termen lung, legitățile dezvoltării economice socialiste, realitățile și posibilitățile existente, în fapt principiile fundamentale ale socialismului.Apelurile la privatizarea proprietății obștești par apeluri abia mascate la reinstaurarea proprietății și relațiilor capitaliste de producție. Chemările către privatizare, apelurile pentru „convertirea" proprietății socialiste sînt, în primul rînd, profund imorale. Mai întîi, pentru că ele preconizează anularea tocmai a celui mai moral act din istorie, trecerea mijloacelor de producție în proprietatea poporului. Apoi — și acest lucru este fundamental — pentru că ar putea readuce pe scena_ socială o stafie de mult gonită : exploatarea omului de către om ; ar putea reinstaura „orîn- duiala cea crudă și nedreaptă". Socialism înseamnă, în primul și în ultimul rînd, proprietate socialistă, dreptatea și egalitatea care-i sînt încoronarea firească.Sînt adevărurile fundamentale, axiomele socialismului — și ele au fost cu strălucire reafirmate prin glasul conducătorului partidului și statului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, aplicate consecvent în țara noastră ca singura modalitate a dezvoltării societății socialiste și înaintării neabătute spre comunism. Proprietatea socialistă, munca și lupta întregului popor pentru consolidarea șl amplificarea ei reprezintă însăși e- sența gîndirii și acțiunii pentru edificarea celei mai bune și mai drepte orinduiri din istorie. Ceea ce reiese cu limpezime este decizia viguroasă a comuniștilor, a întregului nostru popor de a întări și spori averea obștească, proprietatea socialistă, temelia progresului economic, social, cultural al națiunii. In această opțiune istorică, dimensiunea etică se vădește cu strălucire. Opțiunea pentru proprietatea socialistă este și suprema opțiune moral-polltică a 
unui popor.

Georqe-Radu CH1ROV1C1

scris, In minutul 71, de Vander- missen.
BASCHET. Intre 5 și 12 august In sala Olimpia din Timișoara ge vor desfășura întrecerile celei de-a 8-a ediții a Campionatelor europene de baschet pentru junioare II (cadete), la care participă 12 echipe calificate din turneele preliminare. Astăzi, în prima zi a competiției, cu Începere de la ora 9,30, sînt programate următoarele meciuri : Franța — Spania ; Polonia — U.R.S.S. ; R. F. Germania — Cehoslovacia ; Italia — Ungaria ; Olanda — România și Grecia — Iugoslavia.
CICLISM. In clasamentul celor mai buni cicliști din lume pe primul loc se află francezul Laurent Fig- non (cu 935 puncte), urmat de compatriotul său Charly Mottet (918 puncte), de irlandezul Sean Kelly (861 puncte), de spaniolul Pedro Delgado (604 puncte).
TIR. Proba de pistol liber din cadrul concursului internațional de tir de la Moscova a revenit sovieticului Aleksandr Bliznicenko — 647 puncte, urmat de Matușek (Cehoslovacia) — 646 puncte Și Hartmuth (R.D.G.) — 645 puncte.

Prognoza meteorologică pentru in
tervalul 5 august (ora 20) — 8 august 
(ora 20). In țară: Vremea va fi în ge
neral frumoasă, cu cerul variabil, mal 
mult senin, exceptînd nordul și nord- 
estul țării, unde va fi temporar noros 
și la începutul intervalului vor cădea 
ploi, mal ales sub formă de averse, 
însoțite de descărcări electrice. In res
tul teritoriului, aversele de ploaie vor
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Un deceniu al luptei pentru dezarmare și eliminarea 
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tuturor mijloacelor de distrugere în masăNAȚIUNILE UNITE 4 (Agerpreș), — Mișcarea de nealiniere a propus Națiunilor Unite declararea anilor ’90 drept deceniu al luptei pentru dezarmare și eliminarea tuturor mijloacelor de distrugere în masă — informează agenția Prensa Latina. In numele Biroului de coordonare al mișcării, Zimbabwe a remis o scrisoare secretarului general al
la promovarea dezarmării. în pri- J mul rînd a dezarmării nucleare, la ' soluționarea pe cale pașnică a conflictelor.

Apel la elaborarea unei convenții privind interzicerea 
și lichidarea armelor chimice

Datoria externă — o povară tot mai apăsătoare 
pentru țările Africii și Americii Latine 
Reuniunea de la Cairo denunță dictatul economic 

al unor instituții financiare internaționaleCAIRO 4 (Agerpreș). — în cadrul reuniunii economice de la Cairo — cea dp-a V-a rundă a dialogului afro—latino-american — s-a relevat că datoriile externe ale continentului african reprezintă 20 la sută din cuantumul datoriilor externe ale tuturor țărilor în curs de dezvoltare de pe glob.Se subliniază, totodată, că cea mai mare parte a datoriilor externe ale țărilor Africii au fost făcute la organisme financiare internaționale — cum este Fondul Monetar Internațional. în acest fel. statele îndatorate se văd constrinse acum de regulile arbitrare ale actualelor instituții financiare internaționale, din metodele cărora nu lipsește, cum

s-a dovedit, nici dictatul economic manifest.BERNA 4 (Agerpreș). — Potrivit datelor Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (O.E.C.D.) și Băncii de Reglementări Internaționale (B.I.S.), publicate la sediul din Basel al acestei instituții financiare, la sfîrșitul anului 1988 datoria externă totală a unui număr de 159 de țări a ajuns la 954,903 miliarde dolari. Țările cu cele mai mari datorii externe sînt Brazilia — 84,058 miliarde dolari și Mexic — 74,747 miliarde dolari. La niveluri deosebit de ridicate se află. în această privință, și Argentina — cu 38,375 miliarde dolari și Venezuela — 27,847 miliarde de dolari.
Proteste împotriva amestecului S.U.A. în Panama

încheierea lucrărilor sesiunii Sovietului Suprem al U.R.S.S.Evoluția procesului de 
decolonizare a NamibieiNAȚIUNILE UNITE 4 (Agerpreș). — Secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a informat Consiliul de Securitate în legătură cu recenta sa vizită in Namibia și Africa de Sud, arătind : în pofida unor probleme existente, sînt convins că dacă toate părțile interesate vor respecta acordul privind reconcilierea națională, alegerile din noiembrie, din Namibia, se vor putea desfășura potrivit calendarului prestabilit.El a apreciat că forțele UNTAG (Grupul de asistență al O.N.U. pentru perioada de tranziție) îndeplinesc un rol esențial în aplicarea Rezoluției 435 a Consiliului de Securitate privind independenta Namibiei. Printre pericolele care amenință, încă, transpunerea în practică a „Operațiunii Namibia’1, Perez de Cuellar a menționat prezența forțelor faimoasei poliții sud-afri- cane „Koewoet”, care terorizează populația, precum și campania de propagandă împotriva luptătorilor S.W.A.P.O. pe care o desfășoară R.S.A. — informează agenția Taniug.LUANDA 4 (Agerpreș). — Reprezentanța O.N.U. din Luanda a fost informată de către reprezentanții Angolei și Cubei că. la data de 1 august, contingentele cubaneze de pe teritoriul angolez au fost, complet retrase la nord de paralela 15. linie aflată la aproximativ 150 km de granița cu Namibia. Aceasta în conformitate cu acordurile stabilite anterior, care prevăd ca o asemenea operațiune să se încheie înainte de alegerile din Namibia.

MOSCOVA 4 (Agerpreș). — La 4 august, la Moscova s-au încheiat lucrările primei sesiuni a parlamentului sovietic — Sovietul Suprem al U.R.S.S. — ales la sfîrșitul lunii mai de către primul Congres al Deputa- ților Poporului. Cei 542 de deputați — membri ai Sovietului Uniunii și Sovietului Naționalităților — au dez
bătut cele mai importante probleme ale situației din țară, au aprobat componența noului guvern, au adoptat o serie de legi și hotăriri.în încheierea ședinței de vineri a luat cuvîntul Mihail Gorbaciov, președintele Sovietului Suprem, informează agenția T.A.S.S.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Intensă activitate diplomatică in jurul situației din Liban
• Președintele Tunisiei despre necesitatea convocării unei 

conferințe internaționale de pace pentru Orientul MijlociuBEIRUT 4 (Agerpreș). — Secretarul general adjunct al O.N.U. pentru Orientul Mijlociu. M. Goulding,' a avut întrevederi cu conducători ai diferitelor grupări confesionale din Liban. Contactele se înscriu in acțiunile recomandate de secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, în legătură cu știrile privind executarea unui ofițer al Forței Interimare O.N.U. in Liban (U.N.I.F.I.L.), luat ostatic de un grup de extremiști.CAIRO 4 (Agerpreș). — Egiptul s-a alăturat cererilor privind desfășurarea unei reuniuni arabe la nivel înalt consacrate reglementării situației din Liban, țară aflată în criză de 14 ani. După cum informează agenția Kuna. ministrul de stat pentru afacerile externe, Boutros Ghali, a arătat că actuala situație din Liban reclamă inițiative de urgență.TUNIS 4 (Agerpreș). — Luînd cuvîntul în cadrul lucrărilor celui de-al V-lea Congres al Mișcării de Eliberare Națională Palestiniană „Al Fatah”, care se desfășoară la Tunis, președintele Tunisiei. Zine Abidine Ben Aii. a subliniat atenția și importanta crescîndă care se acordă pe plan mondial organizării unei conferințe internaționale de pace pentru Orientul Mijlociu. Șeful statului tunisian a precizat că tot mai multe

state se pronunță pentru reglementarea pe cale pașnică și echitabilă a problemei palestiniene, pentru garantarea drepturilor legitime ale poporului palestinian.Lucrările congresului continuă cu dezbaterea unui raport al Comitetului Central la mișcării privind ultimele evoluții ale situației din teritoriile arabe ocupate și din regiune, în general. Urmează, totodată, a fi alese un nou Comitet Central și un Consiliu Revoluționar ale organizației — informează agențiile de presă,TEL AVIV 4 (Agerpreș). — în cadrul turneului pe care îi întreprinde în regiune, John Kelly, adjunct al secretarului de stat al S.U.A. însărcinat cu problemele Orientului Mijlociu, s-a intilnit cu un grup de personalități palestiniene din teritoriile ocupate de Israel — transmite agenția Q.N.A. Cu acest prilej, Kelly a primit un document în care se exprimă refuzul populației palestiniene de a accepta planul premierului israelian. Yitzhak Shamir, privind desfășurarea de alegeri in teritoriile ocupate și se precizează că alegerile din Cisiordania și Gaza nu pot avea Ioc decît după retragerea forțelor israeliene de ocupație, ele trebuind să facă parte dintr-un plan mai amplu, ce ar urma să fie pus în aplicare sub auspicii internaționale.

în cadrul actualei runde a dialogului de reconciliere națională in Panama. reprezentanții puterii executive au propus formarea unui guvern provizoriu care să convoace noi alegeri generale in Panama. Delegatul guvernamental. Romulo Escobar Bethancourt, a precizat că noul guvern ar urma să fie instalat oficial la 1 septembrie, dată la care expiră mandatul actualelor autorități, după caro ar urma să fie convocate, in cel mai scurt timp posibil, noi alegeri generale în țară.

CIUDAD DE PANAMA 4 (Ager- pres). — Atit timp cit nu încetează amenințarea militară și presiunile e- conomice din partea S.U.A.. nu se poale realiza o soluționare globală a crizei politice din Panama — a declarat ministrul relațiilor externe, Jorge Ritter. Potrivit agenției Prensa Latina, panamezii — a adăugat el — trebuie să ajungă la o înțelegere și să creeze un front național împotriva intervenției Statelor Unite și în favoarea îndeplinirii de către acestea a prevederilor tratatelor privind Canalul Panama.
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acest domeniu un dialog constructiv i cu parlamentarii din alte țări. ’
Participant» Ia marșul păcii au ajuns la Hiroshima
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MOSCOVA 4 (Agerpreș). — Grupul parlamentar al U.R.S.S. a adresat un apel parlamentarilor din întreaga lume, propunînd examinarea în cadrul unei viitoare conferințe a Uniunii Interparlamentare a problemei contribuției parlamentelor la elaborarea unei convenții privind interzicerea armamentelor chimice și distrugerea stocurilor

asemenea arme, pentru a se îndepărta definitiv pericolul războiului chimic — relatează agenția T.A.S.S. Grupul parlamentar al U.R.S.S. propune, de asemenea, organizarea unor acțiuni în sprijinul eforturilor vizînd interzicerea armelor chimice. fiind gata să desfășoare înda
TOKIO 4 (Agerpreș). — Zeci mii de adversari ai armelor ; de nu-

ț la comemorarea a 44 de ani de la lansarea primei bombe nucleare din istoria omenirii asupra acestui ț oraș. în întreaga tară au avut loc marșuri ale păcii, care se vor încheia în Parcul păcii din Hiroshi-
*

ma, într-o amplă acțiune in memoria celor peste 200 000 de victime ale infernului nuclear declanșat aici în urmă cu peste patru decenii.Tradiționalul marș al păcii a început anul acesta la mijlocul lunii mai la Tokio si a străbătut 14 trasee ce au totalizat peste 8 000 kilometri, în toate cele patru insule principale nipone.
Demonstrație de protest împotriva transferării 

unor avioane americane „F-16" în ItaliaROMA 4 (Agerpreș). — O nouă manifestație de protest s-a desfășurat în fața primăriei din orașul Crotone, situat in sudul Italiei, împotriva transferării în această localitate a celor 72 de avioane de vi- nătoare și bombardament „F-16” aparținînd Statelor Unite, care ur-

**
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*i mează să părăsească baza militară ; Torrejon din Spania in următorii

După cum s-a mai anunțat, fostul guvern italian prezidat de Ciriaco de Mita a aprobat, la 4 iulie 1988, în pofida protestelor opiniei publice, transferarea în Italia a celor 72 de avioane „F-16“ care trebuie să abandoneze baza militară de la Torrejon în conformitate cu acordul dintre S.U.A. și Spania.
Pentru o noua ordine internaționala 

in domeniul informației
Sesiunea Consiliului Interquvemamental al țărilor nealiniateHARARE 4 (Agerpi-es). — în raportul la cea de-a 10-a sesiune a Consiliului intărguvernamental ’ al țărilor nealiniate pentru cooperare în domeniul informațiilor și comunicațiilor. desfășurat în capitala Republicii Zimbabwe, se adresează a- pelul de a se acționa în vederea stabilirii unei noi ordini internaționale în sfera informatică, mai echitabile. La reuniune. Ia care au participat miniștri ai informațiilor și alți reprezentanți din peste 40 de țări, s-a subliniat necesitatea dezvoltării pe toate planurile a agen

țiilor naționale ale țărilor nealiniate. a extinderii conlucrării în cadrul „pool“-ului, mijloc de a se aduce o contribuție sporită în sistemul global de informații și comunicații. Raportul conține critici severe la a- dresa țărilor occidentale dezvoltate care acționează pentru întărirea poziției lor monopoliste din domeniul informatic. Totodată, participanții au condamnat propaganda ostilă făcută la posturile de radio și rețelele de televiziune occidentale, cerind încetarea acesteia.
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ÎNTÎLNIRE LA NIVEL ÎNALT. Președinții Angolei. Congoului, Zairului, Zambiei și, posibil. Ga- bonului vor participa, acestei săptămîni. la o nivel înalt, organizată lite, în partea de nord lui zairez. intr-un nou efort soluționare a conflictului din Angola. Reuniunea are loc la cererea președintelui Angolei. Eduardo dos Santos, și constituie preludiul viitoarei runde de negocieri între guvernul angolez „UNITA”, care va tămîna viitoare, la

la sfîrșitul intilnire la la Gbado- a teritoriu- de
și gruparea avea loc. săp- Kinshasa.Toshiki Kaifu,CANDIDATURA.fost ministru nipon al invățămin- tului. a confirmat oficial că este dispus să-și prezinte candidatura la funcția de președinte al Partidului Liberal-Democrat, de guvernămînt, si. implicit, la aceea de prim-mi- nistru al Japoniei.CONVORBIRI LA HARARE.Președintele Republicii Zimbabwe, Robert Mugabe, l-a primit, la Harare, pe ministrul afacerilor externe al R.P. Chineze. Qian Qichen. Cu acest prilej au fost abordate aspecte ale relațiilor bilaterale, precum și modalitățile de transformare a sudului Africii într-o ’zonă a păcii și stabilității.UN NOU TEST în cadrul programului S.D.I.. supranumit „războiul stelelor”, a fost efectuat

Lrecent în S.U.A. : testarea unui sistem de interceptare a rachetelor

ÎN LUMEA CAPITALULUI
NEWSWEEK: Coșmarul de pe strada 42n
Un microcosmos care dezvăluie bolile societății capitaliste:
șomajul, abuzul de droguri, criminalitatea, lipsa de locuințeAproape nu este zi in care presa occidentală să nu publice date și fapte despie racilele lumii capitalului, o lume în care pe'primul plan se află nu omul, ci profitul, și în care tot mai multe ființe sînt împinse spre periferia societății. Tocmai despre cei aflați la marginea societății capi- taliste relatează cunoscuta revistă americană „NEV/SWEEK”, într-un reportaj fotografic intitulat „Coșmarul de pe strada 42”, care se referă la dramele petrecute în subsolurile celei mai mari stații de autobuze din S.U.A., respectiv cea din New York, de la intersecția străzii 42 cu bulevardul al 8-lea. Aici, subliniază revista, există „un adevărat microcosmos care dezvăluie bolile societății : abuzul de droguri, criminalitatea, lipsa de locuințe".Poate ar fi bine ca atunci cînd, la diverse reuniuni internaționale, se referă la problematica social-umanitară, zeloșii „apărători" ai drepturilor omului să se gîndească și la cei care trăiesc in „coșmarul de pe strada 42".

Pe marginea reportajului său fotografic, 
din care reproducem imaginile cele mai grăitoare, 

revista ..Newsweek" scrie :
ln impunătoarea construcție de 

beton și oțel situată pe strada 42 
la intersecția cu bulevardul al 8-lea, 
la numai cițiva pași de străzile unde 
se află cei mai bogați oameni din 
lume, se găsește un conglomerat din 
ceea ce are New York-ul mai rău 
și mai famat : oameni fără adăpost 
și narcomani, șomeri și persoane 
care nu mai așteaptă nimic de la 
viață, alcoolici și vagabonzi. Nică
ieri altundeva in America nu există 
un tablou mai elocvent al prăpas- 
tiei care separă pe cei avuți de cei 
pe care societatea i-a lăsat de o 
parte.

In orele aglomerate de seară, 
două lumi se intilnesc față in față 
— cei care au izbutit să-și facă un 
rost in viață și se îndreaptă spre 
casă și cei care nu au adăpost sau 
sînt fără căpătii. In timp ce călă
torii intră in stație dinspre strada 
42 sau bulevardul al 8-lea, ei sint 
„asaltați" de o puzderie de inși care 
vor să le care bagajele, in speranța 
că vor obține, pentru serviciul fă
cut, cițiva dolari. înăuntrul clădirii 
stației de autobuze este o lume pes
triță, puțind fi văzuți. in afară de 
călători, tot felul de oameni — cer
șetori, drogați, turiști ocazionali.

In continuare, „Newsweek" arată

că, zilnic, poliția face razii ln clădi
rea stației de autobuze, indreptin- 
du-și în special atenția spre „sub
sol". La miezul nopții — scrie re
vista — poliția intră în acțiune. Ce
lulele de detenție aflate în stație 
devin repede supraîncărcate. Deți- 
nuții care nu mai au loc în celule 
sint legați cu cătușele și atașați de 
un lanț prins in zid. Sint integrați 
și cercetați toți cei găsiți in subso
luri. Bilanțul unei singure razii : 36 
de arestări și confiscarea a circa un 
kilogram de cocaină, trei puști și 
două pistoale. La subsol, tabloul 
este îngrozitor. „Sînt cei pe care so
cietatea i-a exclus" — spune sergen
tul Joe Giardino. „Mulți provin din 
familii în care viața este un infern. 
Strada, oricit de rea. înseamnă pen
tru ei, totuși, o viață mai accepta
bilă" — adaugă el.

Desigur, cauzele care alimentează 
„coșmarul de pe strada 42“ sînt mul
tiple. In primul rînd, în marea me
tropolă americană sînt mai bine de 
o jumătate de milion de șomeri, 
dintre care peste 50 la sută nu au 
putut găsi un loc de muncă de a- 
proape doi ani ; ca urmare, și-au 
pierdut tot ce izbutiseră să agoni
sească. Totodată, se numără cu ze
cile de mii cei care de ani și ani de

zile nu au un adăpost deasupra 
capului. Printre toți aceștia își re
crutează „clienții" traficanții de dro
guri.în legătură cu acest fotoreportaj, revista „Newsweek” a publicat, într-un număr următor, o scrisoare primită de la o cititoare, Anna Orlando. din White Plains, statul New York, care arată :

„Cred că articolul dumneavoastră 
greșește într-o privință. Nu toți cei 
care nu au locuință sînt alcoolici 
sau sînt amestecați in infracțiuni și 
trafic de droguri. Articolul nu 
vorbește nici un cuvînt despre nu
meroși oameni cinstiți, lipsiți de lo
cuință și care doresc ca copiii lor 
să ducă o viață mai bună. Dacă 
sint unii oameni fără locuință care 
comit acte ilegale — o fac probabil 
pentru că se simt excluși din socie
tate. Cred că mulți oameni se tem 
de cei fără adăpost nu pentru că 
le-ar fi frică de aceștia, ci pentru 
că se îngrozesc la gindul că ar pu
tea ajunge în situația lor".

balistice intercontinentale. Experiența a fost efectuată la baza aeriană Edwards, și are. după părerea specialiștilor militari ai Pentagonului. o importantă principială în punerea la punct a unor elemente ale sistemului S.D.I. Testul s-a desfășurat cu succes. a în- un consorțiu egipteano- cu elaborarea unui studiu creșterea capacității cana- Suez. Viitoarea arteră ma-
GUVERNUL EGIPTEANsărcinat olandez privind lului deritimă va fi adîncită cu 3 m și va putea permite trecerea unor nave de pînă Ia 270 000 t. față de 150 000 cit este limita maximă în prezent.RELAȚIILE ARGENTINTANO- BRITANICE. Guvernul argentinian a hotărît. ridicarea restricțiilor care

afectau importurile provenind din 1 Marea Britanie în paralel cu suspendarea restricțiilor privind finanțarea exporturilor argentiniene I către aceste regiuni. în baza a- cestei hoțărîri, comerțul dintre 1 cele două țări va avea din partea Argentinei un tratament general similar celui acordat terțelor sta- te. Un comunicat oficial precizează că măsura a fost dictată de in- • teresul Argentinei in stimularea schimburilor comerciale și a cooperării economice internaționale, ca I și a propriei dezvoltări economice.RECONCILIERE NAȚIONALA.Președintele Surinamului. Ram- Isewak Shankar, a anunțat la Paramaribo că se va acționa ferm în I direcția realizării acordului de pace | si reconciliere națională semnat, la 21 iulie, cu forțele insurgente și . care pune capăt războiului civil intern. 1DESCOPERIRE. Sonda spațială 
americană „Voyager 2“ a descoperit * 
trei noi sateliți ai planetei Neptun, 
despre care se știa că are doar trei. 
Fiecare dintre cei trei sateliți nou 
descoperiți are un diametru pînă la . 200 kilometri.

Tragic bilanț al sărăciei și subnutriției pe globROMA 4 (Ager- pres). — Potrivit unui raport al Consiliului Alimentar Mondial, în sprima jumătate a actualului deceniu, numărul persoanelor confruntate. în întreaga lume, cu foametea a sporit cu 40 milioane, ajungînd la un total de 512 milioane. Se estimează că pină la sfirșitul acestui an alte 40 milioane vor îngroșa rin-

durile celor flămînzi. Comparativ, in deceniul 1970—1980 creșterea fusese de 15 milioane persoane. Marea majoritate- a oamenilor care suferă de subnutriție trăiesc pe continentul asiatic. Dar sărăcia și foametea s-au extins în proporții îngrijorătoare și în țările dezvoltate, unde sistemul capitalului și goana

I după profituri au a- gravat polarizarea bu- 1năstării. pauperizînd o |cotă crescîndă a populației. Pentru că, .pentru zecile de milioane de oameni fără •slujbă și fără locuință. sandviciul obținut Iprin mila publică sau I„supa săracului” nu reprezintă cu mult mai mult decît puni- Inul de orez al flămin- zilor din Asia.

După miezul nopții, poliția intervine. Imagine din subsolul stației de autobuze de pe strada 42, unde toți cei găsiți a- colo — indiferent dacă este vorba de șomeri care, nemai- putînd plăti chiria, au fost zvir- liți pe drumuri, de persoane care de mult timp nu au locuință, narcomani sau alți infractori - sînt percheziționați și

supuși interogatoriilor (fotografia de sus). O familie — soț și soție — rămasă fără locuință și-a găsit „adăpost" in subsolul stației (fotografia din stingă jos). Neavînd nici pe ce să se culce, nici cu ce să se învelească, un cetățean lipsit de a- dăpost doarme direct pe ciment (fotografia din dreapta jos)

In sprijinul soluționării pe cale politică a conflictului 
din Afganistan

O declarație a secretarului general al O.N.U.NAȚIUNILE UNITE 4 (Agerpreș). — într-o declarație dată publicității la New York, secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, și-a exprimat profunda preocupare în legătură cu escaladarea luptelor în Afganistan și cu pericolul creșterii suferințelor poporului afgan. Aceste evoluții grave evidențiază necesitatea de a se găsi o soluție politică, și nu militară, la conflictul care durează de 10 ani — a spus el.Perez de Cuellar a adresat un, nou apel tuturor părților la acordu

rile de la Geneva, ca și celor două state-garante (S.U.A. și U.R.S.S.) de a asigura o aplicare riguroasă și cu bună credință a obligațiilor ce le revin și de a promova de urgentă o soluție politică cuprinzătoare.Secretarul general al O.N.U. a a- dresat, totodată, poporului afgan a- pelul de a căuta să pună interesele pe termen lung ale țării sale înaintea oricăror altor considerații și să acționeze sincer pentru constituirea unui guvern cu o bază largă, prin intermediul unui dialog interafgan.
AMERICA CENTRALĂ

.Spre re lansarea 
eforturilor de paceCu oscilații între salutare înțelegeri și tendințe de temporizare, procesul de pace în America Centrală continuă totuși să întrețină speranțele popoarelor din țările respective, silite de mult timp să plătească un greu tribut, de singe și de distrugeri materiale, în confruntările armate din zonă. Asemenea speranțe sînt reînnoite acum de reuniunea președinților statelor centroamericane (a cincea după mai 1986). care începe azi în orașul Tela din Honduras.Deși la acest gen de reuniuni paleta problemelor abordate rămîne totdeauna la latitudinea participan- ților. în cazul de față se așteaptă mai ales aprobarea unui plan de demobilizare a opoziției armate ni- caraguane — așa-numiții „contras” — potrivit unei înțelegeri realizate la reuniunea precedentă și. în strin- să legătură cu aceasta, evaluarea angajamentelor nicaraguane pe linia democratizării interne.Judecind după unele semne recente, condițiile în care se deschide reuniunea nu par dintre cele mai bune. Tensiunile dintre Nicaragua și Salvador au făcut să se încheie printr-un eșec întîlnirea preliminară. la nivel de tehnicieni, menită să pregătească reuniunea „la virf”, pentru care nu s-a reușit nici măcar fixarea unei agende. Eșec datorat acuzațiilor reciproce, după o îndelungată dezbatere asupra oportunității de a se stabili sau nu o legătură între demobilizarea forțelor „contras” din Nicaragua și încetarea activității de guerilă din Salvador — așa-numita „simetrie”, propusă de președintele salvadorian. Această temă — după părerea majorității observatorilor — ar urma să domine întîlnirea prezidențială de la Tela,Forțele „contras” care fac obiectul preconizatei „demobilizări și a integrării în viața socială nicaragua- nă sau instalarea în alte țări”, cum glăsuiește înțelegerea de principiu, se află aproape toate în Honduras și numără 10 000—11 000 de oameni, iar familiile lor, aflate în același loc, însumează circa 35 000 de persoane.După ani de subvenționare totală, Statele Unite au suspendat înarmarea acestor forțe, limitindu-se în prezent la furnizarea unui „ajutor umanitar”, ultima tranșă, de 47 milioane dolari, înregistrindu-se acum cinci luni. Pe linia deplasărilor intervenite, observatorii mai subliniază faptul că, joia trecută, Consiliul de Securitate al O.N.U. a aprobat în unanimitate o rezoluție în care, pentru prima oară, S.U.A. au sprijinit implicit demobilizarea forțelor „contras”, care însă au reacționat afirmînd că, în cazul cînd nu primesc „suficiente garanții” de integrare în Nicaragua, sint decise să continue lupta armată.Recent, președintele nicaraguan, D. Ortega, a declarat presei că țara sa va participa la reuniunea „la vîrf" cu convingerea și forța morală pe care 1 le dă îndeplinirea angajamentelor asumate, respectiv : eliberarea din închisoare a foștilor membri ai gărzii somoziste, refor

mele introduse în legea electorală șl legea presei, demarajul unei noi runde a dialogului cu partidele de opoziție, anticiparea datei alegerilor prezidențiale și asigurarea unei compoziții „echilibrate” a Consiliului electoral. In privința „simetriei” propuse de Salvador. D. Ortega susține că acest lucru este inacceptabil, deoarece guerila din Salvador se află in propria țară, în timp ce forțele „contras” sînt în Honduras, primesc ajutoare din S.U.A. și ~nu se bucură de sprijinul poporului nicaraguan-”.Hondurasul a formulat zilele trecute propunerea ca un organism internațional sau o „comisie ad-hoc“ să evalueze situația internă din Nicaragua înainte de a se trece la dezarmarea forțelor „contras”, argu- mentind că acestea oricum nu ar consimți să fie dezarmate fără a avea siguranța că nu vor fi persecutate după integrarea în viața socială. Oficialități nicaraguane au calificat amintitele propuneri drept „manifestări ale încercărilor, cercurilor de extremă dreaptă din S.U.A. și a exponenților lor de a frîna procesul de pace în America Centrală”.Deși de soluționarea problemei forțelor „contras” din Nicaragua depinde în foarte mare măsură reușita eforturilor de pace în întreaga zonă, nu e mai puțin adevărat că o veritabilă pacificare a istmului implică deopotrivă reglementări corespunzătoare cel puțin în Salvador și Guatemala. Or, în ambele țări lucrurile sînt încă departe de așteptări. In Salvador s-a înregistrat, ce-i drept, o timidă deschidere politică, în urma căreia Frontul Democratic Revoluționar (F.D.R., aripa politică a mișcării insurecționale Frontul Farabundo Marti de Eliberare Națională) a participat la ultimele alegeri prezidențiale în cadrul „Convergenței Democratice”, organizație ce-și propune să lupte pentru schimbări prin mijloace politice. In același timp însă, conflictul armat din tară continuă, fără să existe indicii că i s-ar putea pune capăt, din moment ce condițiile de reconciliere, socotite inacceptabile de către guerilă, nu s-au schimbat în esență nici după instalarea noului președinte.Ceva asemănător se petrece și în Guatemala, unde încercările de dialog între guvern și alianța forțelor de guerilă au fost de mult timp suspendate tot din pricina insistenței ca depunerea armelor și integrarea partizanilor în viața politică să fie condiția prealabilă a celorlalți pași pe linia normalizării.în fața realităților complexe, protagoniștii procesului de pace par să prefere acum abordările graduale și limitate, fără a pierde din vedere obiectivul pacificării totale a zonei. Evoluțiile din istmul centroameri- can continuă să îndreptățească opinia că pentru promovarea unor inițiative de natură să răspundă interesului popoarelor, cauzei generale a păcii este nevoie să se înainteze pe terenul unor rezolvări trainice, astfel ca procesul reconcilierii să devină ireversibil.
V. OROS

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Cod 71 341. București Piața Sclntell nr. I. Tel I’ 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și dituzorll din întreprinderi șl Instituții. Cititorii din străinătate se pot abona prin „ROMPRESFILATEL1A” — 
Sectorul export-import presă P.O. Box 12—201, telex 10376 prsfir București, Calea Grlvlței nr. 64—66. Tiparul : Combinatul Poligrafic CASA SClNTEII 40 360


