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PLANUL PE ÎNTREAGA ECONOMIE

REALIZAT INTEGRAL

piuă la Congresul al XIV-lea pe întregul an!

pînă la 23 August pe opt luni,

Minerii în întrecere
Cu fiecare zi care ne apropie de aniversarea revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă de la 23 August, de Congresul al XIV-lea al partidului, oamenii muncii de pe întreg cuprinsul țării își intensifică eforturile, iau noi măsuri tehnice și organizatorice pentru îndeplinirea exemplară, înainte de termen, a planului la toți indicatorii cantitativi și calitativi. Se dă expresie în felul acesta deplinului atașament al clasei noastre muncitoare, al tuturor oamenilor muncii față de politica partidului, consacrată progresului multilateral al patriei și ridicării pe această bază a nivelului de trai material și spiritual al întregului popor.Rezultatele remarcabile înregistrate de un număr tot mai mare de unități, însemnatele cantități de produse obținute suplimentar în toate județele și domeniile de activitate ilustrează nu numai realismul sarcinilor de plan, ci și resursele inepuizabile pe care le poate genera, la chemarea partidului, unirea eforturilor tuturor oamenilor muncii în ampla întrecere socialistă ce se desfășoară în cinstea marilor eveni-

mente politice ale anului. Practic, în fiecare județ, în fiecare domeniu și întreprindere s-au căutat și s-au găsit noi soluții pentru mai buna organizare a muncii, pentru folosirea cu indiei superiori a materiilor prime și materialelor, a utilajelor și instalațiilor din dotare, pentru îmbunătățirea colaborării cu alte unități economice, astfel că pretutindeni se înregistrează ritmuri superioare de lucru.Este firesc însă ca în primele rînduri ale întrecerii socialiste să se situeze oamenii muncii din sectoarele primare, producătoare de materii prime și energie, adică cei care asigură resursele necesare pentru desfășurarea normală, la cote tot mai înalte, a activității în toate celelalte ramuri și domenii ale economiei. Acesta este de altfel și motivul pentru care în grupajul de azi, consacrat eforturilor făcute pentru îndeplinirea planului pe opt luni pînă la 23 August și pe întregul an pînă la Congresul partidului, ne vom referi, evident, numai la cîteva din acțiunile întreprinse de mineri cărbune. pentru a da țării cît mai mult
Cu aceleași utilaje, cărbune mai 
mult și de calitate superioarăZile de început de august aniversar. Zile de muncă rodnică, de însuflețită angajare muncitorească in bazinul carbonifer a! Gorjului, sub semnul dorinței fiecărui colectiv de mineri de a întîmpina cu rezultate deosebite evenimentele politice ale anului. Această ipostază - a efortului responsabil, entuziast pe frontul bătăliei pentru tot mai mult cărbune se regăsește plenar și

în perimetrul de activitate al întreprinderii căreia ii peste 20 cărbuneMinier Vhlea Motrului. O succintă imagine a modului cum acționează harnicul colectiv de mineri . de aici în vederea realizării exemplare a sarcinilor ce le revin ne-a fost prezentată de tînărul director al între-

Miniere Lupoaia, ' unitate revine sarcina de a asigura la sută din producția de energetic a Combinatului

prinderii, inginerul Eugen Behi:— Anul 1989, anul Congresului al XIV-lea al partidului, marchează o treaptă importantă a devenirii colectivului nostru, o perioadă în care acumulările cantitative pe planul . experienței de muncă, al folosirii eficiente a complexelor mecanizate de excavare și transport trebuie să se răsfrîngă în realizarea ritmică a producției de cărbune, în crearea premiselor creșterii ei constante în anii ce vin. Avem motive să apreciem că îndeplinim în bune condiții acest obiectiv : în perioada ce a trecut din acest an planul a fost îndeplinit și depășit lună de lună.
(Continuare in pag. a II-a)

Producție fizică 
suplimentară

BACĂUHotărîți să îndeplinească planul pe primele 8 luni ale anului în curs la toți indicatorii pină la marea sărbătoare de la 23 August, oamenii muncii din industria județului Bacău înscriu în cronica întrecerii socialiste noi și semnificative fapte de muncă. Astfel, energe- ticienii din Borzești au pulsat în sistemul național cel de-al o sută miilea kWh energie electrică peste prevederile la zi, iar forestierii din cadrul întreprinderii Județene, de Exploatare și Transport au livrat la export ultima comandă prevăzută pentru luna august. De la începutul anului, și pînă acum au dat economiei naționale mari cantități de produse peste plan : 10 milioane mc , gaze asociate utilizate, . 123 000 tone motorină, 7 500 clor lichid, 1 600 tone fenol, mijloace de automatizare în valoare de 10 milioane lei. 6 000 mc cherestea, mobilier din lemn în valoare de 37 milioane Tei. confecții textile, celuloză, binale, armături industriale din ’fontă, cărbune energetic etc. De menționat că întreaga producție suplimentară a fost obținută pe seama creșterii productivității muncii; rezultate deosebite fiind înregistrate la întreprinderea Metalurgică, întreprinderea Mecanică și I.F.E.T. Bacău, întreprinderea de Electrocentrale Borzești și întreprinderea Minieră Co- mănești. (Gheorghe Baltă).

45 DE ANI DE LA REVOLUȚIA DE ELIBERARE SOCIALA

ȘI NAȚIONALA, ANTIFASCISTĂ Șl ANTIIMPERIALISTĂ

CLASA MUNCITOARE - forța hotărîtoare
a revoluției și construcției socialiste

Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, miercuri, 9 august, la Sna- gov, pe Osoryn Ghenden, care și-a prezentat scrisorile de acreditare în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Populare Mongole în țara noastră. (Continuare în pagina a V-a)
Ambasadorul Republicii SudanPreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, miercuri, la Snagov, pe ambasadorul Republicii Sudan la București,

Ahmed M. Diab, în vizită de rămas bun. în legătură cu încheierea misiunii sale in țara noastră.Ambasadorul sudanez a exprimat calde mulțumiri președintelui
Nicolae Ceaușescu, Consiliului de Stat și guvernului român pentru sprijinul acordat în îndeplinirea misiunii sale în România.

Ambasadorul Republicii IrakMiercuri, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, la Snagov, pe Safa Saleh Mahdi Al Falaki, ambasadorul Republicii Irak,
în vizită de rămas bun, în legătură eu încheierea misiunii sale în România.Ambasadorul irakian a adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu, Con-

siliului de Stat și guvernului român vii mulțumiri pentru sprijinul ce i-a fost acordat in îndeplinirea misiunii sale în România.
TELEGRAMA ADRESATĂ

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,
secretar general al Partidului Comunist Român,

președintele Republicii Socialiste România,

de participanții la plenara Consiliului Uniunii Naționale
9

a Cooperativelor Agricole de Producție

Piatră de hotar în istoria patriei noastre. gloriosul act revoluționar de la 23 August 1944 — eveniment de la care se vor împlini în cprînd 45 de ani — pune in evidență, cu argumentele strălucite ale istoriei, rolul decisiv al unității clasei muncitoare, al întregului popor in lupta pentru răsturnarea dictaturii anto- nesciene, a dominației hitleriste.întTeaga experiență a mișcării muncitorești, practica revoluționară confirmă faptul că apărarea intereselor vitale ale poporului, lărgirea drepturilor și libertăților democratice, triumful țelurilor pun cu stringență întărirea coeziunii citoare. „Realizarea sei muncitoare — arăta tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU — este un imperativ esențial pentru înfăptuirea măreței sale misiuni revoluționare, a rolului istoric ce-i revine in societate". Decurgînd cu necesitate din situația și din rolul în societate al clasei muncitoare, unitatea ei de acțiune s-a afirmat ca un proces complex, care și-a pus amprenta și a exprimat, în fiecare etapă istorică, în fiecare moment, interesele și cerințele luptei mișcării muncitorești în ansamblul său.în condițiile deosebit de complexe ale deceniului al 4-lea, cind prezența regimurilor fasciste intr-un șir de țări din Europa, iar apoi venirea partidului nazist la putere in Germania, la începutul anului 1933, creaseră grave primejdii pentru pacea omenirii, cînd politica de revizuiri teritoriale promovată de Germania, Italia și Ungaria amenința direct integritatea și suveranitatea României, unitatea clasei muncitoare — forța hotărîtoare a luptei antifasciste și antirăzboinice a poporului român — a devenit o necesitate de primă importanță.

socialiste im- făurirea și clasei mun- unității cla-

în lupta pentru apărarea integrității teritoriale și independenței țării, împotriva pericolului fascist, intern și extern, Partidul Comunist Român a conferit realizării unității muncitorești rolul de suport al frontului unic al tuturor forțelor naționale antifasciste și ăntirevizioniste. Perseverînd în această direcție, comuniștii au reușit să activeze largi forțe sociale antifasciste, clasa muncitoare, mase ale țărănimii, intelectualitatea progresistă, alte pături și categorii sociale, să-și lărgească contactele cu grupările și organizațiile democratice, patriotice. O importanță deosebită in această direcție au avut Comitetul Național Antifascist — in conducerea căruia se detașa personalitatea proeminen- a militantului revoluționar patriotului înflăcărat, tovarășul Ceaușescu — precum și A- Tineretului Antifascist. Liga Comitetul Antifascist al Fe- Frontul Studențesc Democrat
tă și . Nicolae sociația Muncii, meilor, și multe altele.Cursul ascendent al colaborării între partidele și organizațiile muncitorești, precum și acțiunile unite ale forțelor naționale antifasciste, democratice și patriotice s-au concretizat in semnarea, la sfîrșitul anului 1935. a acordurilor de la Bă- cia, București și Țebea, acorduri și înțelegeri care au dat un nou impuls spiritului de unitate și ritate națională, fiind contribuie la realizarea comun de luptă capabil deze independența țării fruntariile ei. Curentul vorabil unității de acțiune, existent în cadrul partidelor muncitorești, s-a răsfrînt pozitiv și asupra mișcării sindicale. Ca urmare, in 1936, sciziunea organizatorică a clasei nîuncitoare pe plan sindical a fost lichidată, realizindu-se un pas ina-

solida- menite să unui front să salvgar- și să apere tot mai fa-

inie pe linia unirii forțelor muncitorești.Prin înaltul ei nivel de organizare, prin forța sa combativă, marea demonstrație patriotică, antifascistă și antirăzboinică de la 1 Mai 1939 din București — in pregătirea și desfășurarea căreia un rol determinant au avut tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu — a constituit un moment superior în lupta pentru unitatea clasei muncitoare din țara noastră, prefigurind făurirea Frontului Unic Muncitoresc la nivel național. Referindu-se la semnificația istorică a zilei de 1 Mai 1939, pentru realizarea unității de acțiune a clasei muncitoare, tovarășul Nicolae Ceaușescu arată că „această demonstrație a fost, după mulți ani, prima mare demonstrație organizată pe baza Frontului Unic, impreună, de către Partidul Comunist și Partidul Social-Democrat și alte forțe democratice și revoluționare".Sfîrșitul deceniului al patrulea a marcat accentuarea presiunilor Germaniei asupra României, presiuni care au dus in cele din urmă la subjugarea țării intereselor imperialismului german, la știrbirea gravă a suveranității și independenței naționale. Prin Dictatul de la Viena, din 30 august 1940, o însemnată parte a pămîntului românesc a fost smulsă din teritoriul țării și cedată Ungariei horthyste. în acele împrejurări dramatice pentru destinele țării, comuniștii, socialiștii, un mare număr de membri ai partidelor burgheze, militari au desfășurat puternice manifestații de protest, clasa muncitoare aflîndu-se în fruntea forțelor sociale apărătoare ale integrității și unității statului. român. în împrejurările grave create de in-

TELEORMANLa întreprinderea de Rulmenți din municipiul Alexandria o atenție deosebită se a- cordă materializării măsurilor din programul de perfecționare a organizării și modernizare a producției, accentul fiind pus pe îmbunătățirea tehnologiilor, asimilarea în • fabricație a noi produse, folosirea la parametri superiori a mașinilor și utilajelor din dotare, creșterea calității. Ca urmare, în perioada ce a trecut din acest an aici s-a realizat o producție fizică suplimentară de peste 550 000 bucăți rulmenți destinați beneficiarilor din țară și partenerilor externi. Este de remarcat că acest spor a fost obținut în condițiile economisirii unor importante cantități de metal, energie electrică și combustibil convențional. (Stan 
Ștefan).

Mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu,Plenara Consiliului Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție, desfășurîndu-și lucrările in climatul de puternică efervescență politică, de profundă angajare patriotică in care întregul popor român intîmpină marea sărbătoare națională de la 23 August și cel de-al XIV-lea Congres al partidului, a pus pregnant în lumină adeziunea deplină a țărănimii. a tuturor lucrătorilor ogoarelor la politica partidului și statului nostru, al cărei ilustru și înflăcărat promotor sînteți dumneavoastră, hotărîrea lor fermă de a milita cu dăruire și abnegație pentru realizarea, marilor obiective ale noii revoluții agrare.Participanții la plenară au exprimat, din adîncul inimilor, adeziunea deplină a țărănimii, a tuturor oamenilor muncii din satele țării la Hotărîrea recentei . Plenare a C.C. al P.C.R. privind realegerea dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, la cel de-al XIV-lea Congres, în funcția supremă de secretar general al partidului — opțiune politică menită să garanteze înaintarea fermă, neabătută a României spre cele mai înalte culmi ale socialismului și comunismului.Au fost reliefate mărețele transformări revoluționare pe care agricultura și satul românesc le-au do- bindit in anii construcției socialiste, îndeosebi in perioada de glorie inaugurată de Congresul al IX-Iea al partidului, contribuția determinantă pe care dumneavoastră o aduceți la continua dezvoltare și modernizare a agriculturii, a întregii economii naționale, la înflorirea lără precedent a patriei, a vieții materiale și. spirituale a harnicului și talentatului .nostru popor.în cadrul plenarei s-a dat expresie sentimentelor de profundă stimă și aleasă prețuire față de tovarășa Elena Ceaușescu. eminent militant politic și savant de largă recunoaștere internațională, pentru remarcabila sa contribuție la elaborarea și înfăptuirea politicii partidului și. statului, la dezvoltarea și afirmarea puternică a științei, învățămîntului și culturii naționale ca factori primordiali ai progresului economic și social.Vă încredințăm, mult stimate șl iubite tovarășe secretar general, că țărănimea cooperatistă, toți lucrătorii ogoarelor și-au însușit pe deplin aprecierile și indicațiile date cu prilejul recentelor vizite de lucru în agricultură, fiind ferm hotărîți să obțină recolte superioare și la culturile de toamnă, pentru a

cu cele mai mari producții din isto-încheia acest an .ria agriculturii românești.în lumina exigentelor, sarcinilor și orientărilor cuprinse în magistrala dumneavoastră cuvintare la Plenara C.C. al P.C.R. din luna iunie, a prevederilor Programului-Directivă și Tezelor pentru Congresul al XIV-lea al partidului, plenara a analizat activitatea desfășurată de uniunile cooperatiste și consiliile de conducere ale cooperativelor agricole în vederea realizării planului pe primele șapte luni ale anului și a adoptat măsuri concrete pentru înfăptuirea planului pe 1989 în toate sectoarele de producție, o atenție deosebită acordindu-se îmbunătățirii activității fi" nanciare, consolidării economico-organizatorice a tuturor unităților agricole cooperatiste.Participanții la dezbateri și-au manifestat întreaga lor gratitudine și recunoștință față de inițiativa dumneavoastră, legiferată de Marea Adunare Națională, privind anularea unor credite ale cooperativelor agricole de producție și asociațiilor economice intercoo- peratiste, reprezentînd o nouă și grăitoare mărturie a preocupării conducerii partidului și statului nostru pentru consolidarea economico-organizatorică a unităților agricole cooperatiste angajate plenar in înfăptuirea obiectivelor noii revoluții agrare.Punind un accent deosebit pe realizarea și depășirea planului la producțiile vegetale și animaliere, precum și în industria mică și prestările de servicii, plenara a stabilit noi măsuri pentru buna gospodărire a mijloacelor materiale și financiare, aplicarea cu mai multă consecventă, în fiecare unitate, a mecanismului economico-financiiar. a principiilor auto- conduceril, autogestiunii și autofinanțării, pentru consolidarea și dezvoltarea averii obștești, a proprietății socialtet-cooperatiste. temelia bunăstării țărănimii, a înfloririi continue a satului românesc.Folosim și acest prilej pentru a da glas sentimentelor de profundă dragoste, prețuire și recunoștință pe care țăranii cooperatori, toți oamenii muncii de pe ogoare le nutresc față de dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu și mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu, pentru grija și sprijinul permanent acordate dezvoltării și modernizării agriculturii, angajîndu-ne că vom face totul pentru efectuarea în cele mai bune condiții a recoltării culturilor de toamnă, a celorlalte lucrări, pentru realizarea unor producții agricole record, la nivelul cerințelor noii revoluții agrare, pentru a. ne aduce o tot mai mare contribuție la ridicarea României socialiste pe noi culmi de progres și civilizație.

(Continuare in pag. a IV-a)

Dezvoltarea proprietății socialiste
temelia înfăptuirii noii revoluții agrare
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PARTICIPANT!! LA PLENARA CONSILIULUI UNIUNII NAȚIONALE 
A COOPERATIVELOR AGRICOLE DE PRODUCȚIE
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IN TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
• OAMENII MUNCII DE PE OGOARE RAPORTEAZĂ ÎNCHEIEREA RECOLTĂRII 

FASOLEI, ORZOAICEI DE PRIMĂVARĂ, INULUI DE FUIOR, INULUI PENTRU ULEI, 
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• COLECTIVE DE OAMENI AI MUNCII DIN ECONOMIE RAPORTEAZĂ OBȚINEREA 
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Politica unei rate judicioase a acumulării
la temelia dezvoltării și modernizării economiei naționaleîn concordanță deplină cu exigențele edificării fazei superioare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării patriei noastre spre comunism, proiectul Programului-Directivă și Tezele pentru Congresul al XIV-lea al partidului fundamentează pe baze științifice, realiste necesitatea și posibilitatea repartizării optime a venitului național pentru consum și acumulare — ca o condiție esențială a progresului neîntrerupt și multilateral al forțelor de producție, a ridicării continue a bunăstării materiale și spirituale a întregului popor. Pentru cincinalul 1991—1995 și, în perspectivă, pînă în anii 2000—2010, corespunzător obiectivelor și direcțiilor prioritare ale dezvoltării economico- sociale a țării — se arată în proiectul Programului-Directivă — 70—72 la sută din venitul național se repartizează pentru fondul de consum și 28—30 la sută pentru fondul de acumulare".Pe baza liniei generale stabilite de Congresul al IX-lea, continuată și dezvoltată de toate congresele și conferințele naționale care au urmat, corespunzător cerințelor fiecărei etape parcurse, a tezelor de inestimabilă valoare teoretică și practică ale Nicolae Ceaușescu cu funcțiile progresiste ale și reproducției lărgite, obiective ce guvernează aceste procese ale progresului susținut și multilateral, partidul nostru a pus în fața poporului, se arată în Tezele pentru Congresul al XIV-lea, „obiectivul realizării unei inalte rate a acumulării, ca o condiție vitală a lichidării intr-un timp cit. mai scurt a răminerii in urmă a țării și făuririi unei economii socialiste mo-

derne. în cadrul unor largi dezbateri publice, întreaga noastră națiune a optat pentru alocarea anuală a circa o treime din venitul național in scopul creșterii și modernizării forțelor de producție, al industrializării, dezvoltării agriculturii și celorlalte ramuri ale economiei naționale".înțelegind exigentele legilor obiective ale acumulării și reproducției lărgite, interacțiunea lor cu legea

țară industrial-agrară în plină dezvoltare, cu o puternică și modernă bază tehnico-materială, repartizată rațional în toate județele patriei, cu un nivel de bunăstare tot mai ridicat pentru întregul popor.Astăzi, România are un venit național de peste 40 de ori mai mare decît în 1945, din care o creștere de 33 de ori revenind perioadei de după Congresul al IX-lea, avuția națională a țării a ajuns la 5178

tovarășului privire la acumulării ale legilor

creșterii productivității muncii și legea economică fundamentală a socialismului și puternicul efect de antrenare pe care îl are rata înaltă și rațional dimensionată asupra structurii de ramură și teritoriale a economiei naționale în cadrul unui orizont de timp relativ îndelungat, partidul nostru, prin contribuția hotărîtoare, determinantă a secretarului general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a inaugurat o nouă epocă in construcția socialistă a țării noastre bazată pe efortul propriu susținut de dezvoltare și modernizare a forțelor de producție, corespunzător celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, ale cunoașterii umane in general.Această verticală a strategiei noastre de dezvoltare — devenită coloana vertebrală a progresului susținut și multilateral al economiei naționale în ultimele decenii — a asigurat transformarea României dintr-o țară slab dezvoltată într-o

miliarde lei, iar fondurile fixe productive la circa 2 700 miliarde lei. în această bază, fondul de consum a sporit, comparativ cu anul 1950, de peste 18 ori, fondul de retribuție a crescut, în perioada de după Congresul al IX-lea, de aproape 6 ori, cheltuielile social-culturale finanțate de la bugetul de stat vor fi în 1990 de 14 900 lei pe o familie, față de 3 530 lei îjt 1965.Puternica dezvoltare a forțelor de producție, integrarea organică a cercetării științifice cu învățămîntul și producția, sporirea capacității de valorificare superioară a resurselor naturale, de creștere a productivității muncii sociale și de competitivitate a produselor românești in relațiile economice internaționale au permis, în cursul lunii martie a acestui an, înregistrarea unui succes istoric — rambursarea In întregime a datoriei externe ; pentru prima dată în îndelungata sa istorie, România nu mai plătește tribut nimănui.

devenind cu adevărat independentă economic și politic.Continuînd viziunea revoluționară, deschisă de Congresul al IX-lea și în cincinalul 1991—1995 și in perspectivă, pină în anii 2000—2010, proiectul Programului-Directivă pornește de la faptul că „ridicarea nivelului personal de trai, a bunăstării fiecărui cetățean nu se poate realiza decit o dată cu dezvoltarea generală a forțelor de producție șl creșterea avuției naționale, cu ridicarea nivelului de trai, a bunăstării întregului popor, cu asigurarea progresului multilateral al patriei noastre. Socialismul trebuie să creeze tuturor membrilor societății, fără egale de festare aPotrivit Directivă, sitatea i rezultatele interdependență tot mai strînsă. determinată în principal de sporireaeficienței cu care sînt utilizateresursele destinate reproducției socialiste lărgite.La o rată lării cuprinsă sută, venitul gistra în cincinalul spor total de 380—408 miliarde lei, urmînd ca în anii 2000—2005 să se dubleze față de anul 1990. Realizîn- du-se în condițiile accentuării dezvoltării cu caracter sută din sporul se va obține productivității Iul de 28—30 mulării din __ . ____asigură un spor mediu anual al venitului național între 76—81,6 mi-

nici o discriminare, condiții muncă și viață, de mani- personalității umane !“; proiectului Programului- , in continuare între inten- efortului de acumulare șl acestuia se va crea o
medie a acumu- între 28—30 la național va înre- 1991—1995 un

intensiv, 90 la venitului național pe seama creșterii muncii sociale, nivela sută al ratei acu- cincinalul 1991—1995
(Continuare in pag. a II-a)
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(Urmare din pag. I)Ia ora actuală inregistrind o producție suplimentară de 230 000 torte cărbune și un plus de aproape două milioane metri cubi masă minieră excavată șl transportată. Luind in calcul $1 rezultatele din anii precedentă, cind, de asemenea, ne-am îndeplinit ritmic prevederile de plan, putem considera că în activitatea noastră s-a produs un autentic salt calitativ, ai cărui principali parametri sînt maturizarea profesională, răspunderea și puterea sporită de mobilizare a întregului colectiv. Desigur, munca in carieră, cu utilaje dintre cele mai complexe, nu este ușoară. De aceea sintem preocupați zi de zi pentru a cunoaște mal bine utilajele, pentru a întări disciplina, pentru a organiza la un nivel superior întreaga activitate, astfel incit să soluționăm prompt toate problemele ivite, să asigurăm permanent bunul mers al producției de cărbune.Comparațiile cu realizările din anii din urmă nu-și mai au rostul. De altfel, nimeni la Lupoaia nu mai are timp pentru asta. Un termen este totuși plin de semnificație : fată de nivelul atins în 1987, indicele mediu de folosire extensivă a excavatoarelor cu rotor este în acest an măi mare cu peste 25 la sută. Practic, cu aceleași utilaje, prin îmbunătățirea indicilor de folosire extensivă și intensivă, în acest an se realizează o producție de cărbune cu 1,5 milioane tone mai mare față de acum doi ani. Este o dovadă că minerii au învățat Bă stăpînească bine modernele utilaje din dotare, că fiecare la locul său de muncă știe să-și facă datoria. „O dată cu instituirea unui sistem riguros de perfecționare a pregătirii profesionale, ne spunea în acest sens brigadierul excavatorist Gheorghe Văcăroiu, am acționat pentru creșterea răspunderii în muncă a oamenilor, de la muncitor la director. Stabilind săp- tăminal programe de lucru pe fiecare utilaj și punct de lucru, luăm în același timp măsuri și pentru înfăptuirea riguroasă a acestora. în felul acesta am introdus ordine în desfășurarea lucrului pe schimburi, în activitatea de revizii șl reparații, in cea de intervenții. Respectarea fermă a disciplinei tehnologice a avut ca efect reducerea considerabilă a humărului de opriri netehnologice, evitarea avariilor și accidentelor tehnice, ceea ce s-a răsfrînt

MINERII IN ÎNTRECEREpozitiv asupra indicilor de folosire intensivă și extensivă a utilajelor. Pe excavatoarele cu rotor și mașinile de haldat lucrează acum echipaje echilibrate numeric și bine , pregătite profesional. Nil mai muncim la in- timplare. Toate echipajele știu bine că funcționarea eficientă a utilajului conducător presupune respectarea cu strictețe a monografiei de excavare, geometrizarea corectă a treptelor de lucru și menținerea permanentă a echilibrului necesar între excavați- ile în steril și în cărbune. Acționînd în acest fel, echipajul nostru a realizat în perioada care a trecut de la începutul anului un volum total de 2 650 000 metri cubi masă minieră excavată și transportată, din care mai bine de un milion metri cubi peste plan, situîndu-se la ora actuală pe primul loc în întrecerea pe țară dintre minerii din carierele de lignit".Minerii de la Lupoaia, care altădată se confruntau cu mari greutăți, au trecut așadar în rîndul performerilor. Să mai notăm că încă alte trei formații se înscriu cu producții- record în întrecerea socialistă desfășurată sub genericul „Echipajul înaltei productivități". Tot aici, la Lupoaia, prin munca rodnică a montorilor șl minerilor a fost realizată și pusă în funcțiune prima mașină de haldat cu braț lung, de 170 metri, premieră în mineritul românesc și în Europa. Utilizată cu cele mai bune rezultate, această instalație modernă asigură dublarea productivității muncii pe fluxul tehnologic în care este conectată. Totodată, printr-o bună conducere și organizare a excavațiilor, s-a reușit intr-un timp-record deschiderea celor șase trepte de lucru la lungimea prevăzută în proiect, ceea ce permite menținerea continuității în extracția cărbunelui prin exploatarea concomitentă a celor cinci straturi dispuse pe verticală. In acest fel, descoperta a ajuns la... nivelul anului 1990 ! Cu asemenea realizări, ambițiile de viitor sînt, firește, și mai mari.Prin afirmarea unui spirit nou de muncă, responsabil și exigent, prin conducerea și organizarea temeinică a procesului tehnologic, ne-a spus maistrul Nicolae Vilceanu, secretarul comitetului de partid, am creat toate condițiile pentru menținerea în continuare a producției de cărbune la un nivel ridicat. Măsurile pe care le-am adoptat în. recenta adunare generală vor ridica 

pe un plan superior eforturile pentru modernizarea și optimizarea activității de extracție, pentru valorificarea mai bună a potențialului tehnic și uman de care dispunem. De altfel, și în acest început de august aniversar ne înscriem cu niveluri de producție superioare sarcinilor de plan. Răspunzind prin fapte chemărilor adresate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, colectivul nostru este angajat să extragă zilnic cantități tot mai mari de
Noi abataje puse în funcțiune 

înainte de termenîntrecerea socialistă ce se desfășoară în întreaga țară în întîmpi- nareâ marii sărbători de la 23 August și a Congresului al XIV-lea al partidului a mobilizat și -pe minerii din bazinul carbonifer al Văii Trotușului. La Vermeșei, Leorda, Lumina, Rafira, ca și în celelalte sectoare de exploatare, minerii — hotărîți să răspundă prin fapte chemărilor adresate de tovarășul Nicolae Ceaușescu de a îndeplini planul pe 8 luni pînă la 23 August, și pe întregul an pînă la Congresul partidului — și-au sporit eforturile, scoțînd zilnic la suprafață, peste prevederi, zeci și zeci de tone de cărbune energetic, pe care-1 expediază termocentralei din Comănești și altor beneficiari din țară. în acest scop, ei pregătesc temeinic fiecare front de lucru, își organizează exemplar întreaga activitate la nivelul fiecărei formații, la fiecare loc de muncă, promovează cu curaj soluții tehnice noi, adecvate condițiilor de zăcămînt. Ca urmare, de la începutul anului s-a realizat suplimentar o producție-marfă în valoare de circa 8 milioane lei, iăr în ultima vreme au fost livrate peste plan circa 3 500 tone cărbune brun cu o putere Calorifică superioară, fapt pentru care s-au încasat bonificații în sumă de 1,3 milioane lei.Pentru a spori continuu producția de cărbune, minerii din Comănești au hotărit ca fiecare nou abataj să fie dat în exploatare înainte de termenul prevăzut. Astfel, prin intensificarea eforturilor și folosirea din plin a mijloacelor mecanice, prin măsurile luate pentru întărirea asistenței tehnice în toate schimburile și pe întregul flux de pro

cărbune și de bună calitate, să depășească în fiecare zi nivelul prevăzut cu cel puțin 1 000 tone, astfel incit pînă la 23 August să îndeplinim planul pe opt luni, iar pînă ia Congresul al XIV-lea al partidului pe întregul an. Este un obiectiv pe care îl abordăm cu toată răspunderea, pentru că îndeplinirea lui creează premise trainice sporirii neîncetate a producției de cărbune și realizării sarcinilor prevăzute pe întregul cincinal. (Dumitru Prună).

ducție, minerii din formațiile conduse de inginerul Gheorghe Tătă- răscu și subinginerul Dumitru Popa au pus în funcțiune, înainte de termen, în sectoarele de exploatare Vermești și Lumina, 6 noi abataje de mare productivitate. Avansul de timp cîștigat a permis extragerea suplimentară a unei cantități de peste 1 000 tone cărbune energetic. Iar acest fapt de muncă nu este singular. Inginerul Nicolae Bejan, directorul întreprinderii miniere, ne spunea că, în ultima vreme, în bazinul Comănești au fost date în exploatare 18 asemenea abataje, ceea ce a făcut ca producția zilnică de cărbune, să sporească cu 300—400 tone.Paralel cu punerea în funcțiune a unor noi capacități au fost intensificate lucrările de cercetare geologică, în scopul descoperirii unor noi rezerve de cărbune. „întrucît în acest an trebuie să obținem o producție de cărbune cu cel puțin 10 la sută mai mare față de cea realizată în 1988 — ne spune inginerul îoan Ferchiu, șeful biroului organizare și normare a muncii —. se impune să extindem linia de front și să deschidem încă cel puțin 10—15 abataje. La această dată se află în stadiu final de pregătire și vor fi puse în funcțiune noi abataje în sectoarele Vermești, Lapoș, Leorda. Precizez că acestea vor fi puse în funcțiune înainte de termen, așa cum ne-am angajat. Afirmația este susținută și de faptul că, la lucrările de pregătiri, planul este depășit cu aproape 1 800 metri, ceea ce echivalează cu conturarea panourilor pentru cel puțin trei abataje."Cu spor lucrează și formațiile din 

sectorul Vermești, conduse- de subinginerul Petre Pandelaj. Aici s-au înregistrat în aceste zile cele mai mari viteze de înaintare. Ca urmare, un nou abataj de mare productivitate se află în pragul punerii în funcțiune, iar lucrările lâ puțul 1-303 sînt avansate cu mult față de grafice. Totodată, au fost încheiate lucrările la planul înclinat G-206, din sectorul Leorda, unde se conturează d importantă rezervă de cărbune. îrt cadrul acțiunii de organizare și modernizare a procesului de producție s-a generalizat susținerea metalică a abatajelor, au fost modernizate căile de transport în subteran pe galeria de coastă și magistrala 1*450,  precum și cele din straturile subțiri. De notat că toate'utilajele și mașinile necesare au fost realizate cu forțe proprii, prin autodotare. In același scop se execută acum lucrări în sectoarele de exploatare Asău și Lapoș, unde vor fi introduse locomotive electrice, iar pentru mai multă operativitate cărbunele din sectoarele geologice nu mai este dus în depozitele din incinta întreprinderii, ci expediat direct la termocentrala din localitate.Vorbindu-ne despre măsurile luate pentru îmbunătățirea continuă a calității cărbunelui, directorul unității spunea că în ultima vreme s-au extins în toate sectoarele tăierea selectivă, alegerea sterilului în aba

Muncă intensă, eforturi susținute pentru realizarea planului Ia toți indicatorii și în întreprinderea de Ceramică Fină pentru Construcții „Sanex" din Cluj-Napoca Foto : S. Cristian

taje, s-a întărit controlul la puțurile colectoare, ceea ce a determinat creșterea puterii calorifice a cărbunelui cu cel puțin 100 kcal pe kg.Sint toate acestea dovezi ale hărniciei și ambiției colectivelor de
Ritmuri înalteDe cîțiva ani, colectivul de oameni ai- muncii de la întreprinderea Minieră „Sălajul" Sărmășag se situează constant pe'primele locuri in întrecerea socialistă dintre unitățile miniere. Recent, minerii sălă- jeni au raportat îndeplinirea înainte de termen a prevederilor de plan pe trei ani și 10 luni din actualul cincinal, realizînd o producție-marfă suplimentară în valoare de 116,6 milioane lei și extrăgînd peste sarcinile la zi circa 100 000 tone cărbune energetic. Cu alte cuvinte — rămî- nind în sfera calculelor economice — „ortacii" sâlăjeni acționează în așa fel încît să realizeze integral pianul pe acest an în prima parte a lunii octombrie. Faptele atestă, așadar, că se lucrează cu seriozitate, competență și răspundere, cu ambiție și. dăruire. Care sînt direcțiile principale de acțiune ?. — Organizația de partid, consiliul oamenilor muncii, într.egul colectiv de muncitori, maiștri, tehnicieni și 

muncă din Valea Trotușului de a pune în valoare noi rezerve de cărbune, de a le pregăti înainte de termen pentru a extrage și expedia termocentralelor cantități tot mai mari de cărbune. (Gheorghe Baltă).
de extracțieingineri, ne spune Beniamin Cuapșî, secretarul comitetului de partid din întreprindere, acționează cu precădere, ca și in perioadele anterioare, pentru realizarea și depășirea volumului planificat la lucrările de pregătire, creșterea vitezelor de înaintare în subteran, asigurarea funcționării la întreaga capacitate a mașinilor și .utilajelor tehnologice, perfecționarea Organizării și modernizarea proceselor de producție, extinderea mecanizării. Astfel, în urmă cu citeva zile, deci înainte de termenul prevăzut, a fost pus în funcțiune un nou abataj frontal dotat cu complex mecanizat la sectorul minier Chieșd. De altfel, tocmai pentru îndeplinirea înainte de termen a planului au mai fost adoptate o serie de măsuri privind creșterea productivității muncii și îmbunătățirea calității cărbunelui extras din subteran și cariere. Am organizat zile-record în producție în toate sectoarele, ceea ce a asigurat creșterea producțiilor zilnice cu 10 pînă la 20 tone.Să mai notăm Că, datorită măsurilor luate pentru îmbunătățirea calității cărbunelui, întreprinderea a încasat numai pentru perioada care a trecut din acest an bonificații în valoafe de 3,7 milioane lei, puterea calorifică a cărbunelui livrat fiind mai mare deCît sarcinile înscrise în contract. Colectivul de aici și-a onorat toate contractele cu unitățile din. subordinea Ministerului Energiei Electrice, livrînd în avans aproape. 50 000 tone cărbune energetic, pe primele locuri în întrecerea socialistă situîndu-se sectoarele miniere Sărmășag I (șef sector Ioan Oros), Chieșd (șef sector Aurel Barbu) și' sectorul minier Ip (șef sector Teo-‘: dor Ardeleanu). Acțiunile întreprinse pentru creșterea calității reviziilor. și reparațiilor, scurtarea duratei de execuție a acestora, pentru respectarea cu strictețe a tehnologiilor de extracție, corelate cu perfecționarea continuă a organizării muncii și aplicarea fermă a măsurilor din programele de modernizare asigură acum obținerea unor noi și însemnate sporuri la extracția de cărbune, astfel încît ziua de 23 August și Congresul al XIV-lea al partidului vor fi întîmpinate cu rezultate deosebite în producție. (Eugen Teglaș).

ACTIVITATE INTENSA MII EfiCTIiAflEA EXEMPLARA 
_ _ _ J TOIUHOR LUIiRARIlDR AGRICOLE

ialomița: Muncă bine organizată Ia recoltarea 
și valorificarea legumelorJudețul Ialomița are ca sarcină în acest an livrarea la fondul de stat a unei producții de legume de 240 000 tone. Din aoeastă cantitate, 10 la sută revine întreprinderii de Producere a Legumelor din Urziceni, unitate specializată, de unde întreaga recoltă obținută trebuie expediată în Capitală pentru aprovizionarea populației. Pentru a avea o imagine cit mai concretă despre modul cum lucrătorii și specialiștii din această unitate își fac datoria, împreună cu Inginerii Alexandru Moldovan, directorul Trustului Horticol Ialomița. Dumitru Popescu și Nicolae Dicu- îescu, director, și, respectiv, inginer- șef al I.P.L. Urziceni, am urmărit felul în care se desfășoară lucrările de sezon în această grădină cu peste 1 000 de hectare.Pînă Ia 31 iulie, din planul de 5 900 tone care trebuiau livrate la fondul de stat, s-au realizat 5 730 de tone. în luna iulie planul la tomate timpuriii de cîmp a fost de 490 de tone și s-a realizat în proporție de 90 la sută. La ardei 190 tone — onorat 88 la siută. iar la vinete, față de 120 de tone prevăzute prim program beneficiarii au primit 150 de tome. în luna iulie au fost livrate, fără să fie cuprinse în program, 100 tone rădăcinoase. Ar mai fi de adăugat că în lunile ațfcilie, mai și iunie planul la verdețuri, varză timpurie, mazăre de grădină și ceapă a fost îndeplinit cu 130 la sută. 187 la sută, 138 la sută ți, respectiv, 108 la sută.Solele cu tomate, vinete, ardeioa- se și celelalte culturi de legume s-au dezvoltat viguros. Sînt curățate de buruieni și irigate la timp. Se culeg tomate, ardei, vinete, bârne, castraveciori și primii pepeni. Directorul unității, tovarășul inginer

MUREȘ: în

în județul Mureș, unde sfecla de zahăr ocupă o suprafață de 11480 hectare, pregătirile în vederea Viitoarei campanii de prelucrare a a- cestei plante tehnice se află în plină desfășurare. Fapt explicabil dacă avem în vedere că, potrivit aprecierii specialiștilor,' în acest an se estimează realizarea celei mai mari producții de sfeclă de zahăr de pină acum. „Pe județ — ne preciza ing. Teodor Ardeleanu, director cu producția vegetală la direcția agricolă județeană — densitatea medie este de peste 70 000 plante recoltabile la hectar. întreținerea exemplară a sfeclei de zahăr, fertilizarea echilibrată cu îngrășăminte Chimice în dozele stabilite, la care s-au adăugat ploile din- ultima perioadă au făcut ca rădăcinile să înregistreze zilnic un spor de greutate de peste 3 grame, ceea ce, potrivit evaluărilor, Înseamnă obținerea unei producții mari, su

Dumitru Popescu, ne-a prezentat și graficul pentru, prima decadă din luna august împreună cu perspectiva de livrare pină la sfirșitul acestei luni. între 1 și 4 august s-au livrat zilnic intre 120—130 tone de legume, cantități care reprezintă onorarea integrală a graficelor zilnice. Dim 7 august s-a ajuns la 150—170 tone pe zi. La nivelul fiecărei ferme s-au suplimentat forțele de muncă manuale, sortarea realizindu-se direct pe rînd. Pentru livrarea operativă a produselor s-au creat echipe de încărcători. In acest fel staționarea mijloacelor de transport s-a redus simțitor.De la 15 august ritmul recoltării și livrării Va ajunge la 220—250 tone pe zi. în toate fermele, tomatele garantează obținerea de producții ridicate. Recolte bune se vor obține și de pe suprafețele cu culturi succesive înființate îrt această vară după recoltarea mazării, verzel timpurii, verdețurilor și orzului, a- cestea fiind zi de zi bine întreținute, irigate. tratate de boli si dăunători.în anii trecuți existau destule probleme privind preluarea produselor de la I.P.L. Urziceni. în acest an. între I.P.L. Urziceni, I.L.F, ialomița. care face valorificarea producției pentru Capitală, dar și beneficiarii bucureșteni există o mai bună conlucrare. Se asigură ambalajele necesare cu tipuri de lăzi și lădițe pentru sortimentele de legume care se preiau. Mijloacele de transport vin conform graficelor atit la primele ore ale dimineții, cit si în cursul zilei. In acest fel se înlătură plimbarea autocamioanelor de la o fermă la alta. Acum se știe precis ce ferme livrează a doua zi atit cantitativ, cît și pe sortimente 
actualitate — pregătirea 

fabricilor de zahărperioare celei planificate, pe întreaga suprafață cultivată".Să adăugăm și faptul că în condițiile favorabile din acest an, sfecla de zahăr va ajunge la maturitate cu cel puțin 10 zile mai devreme față de anul precedent. Aceasta înseamnă că prelucrarea va începe, practic, in perioada 1—5 septembrie. Dat fiind acest lucru, care este stadiul pregătirii celor două întreprinderi de industrializare a sfeclei de zahăr ? „La Fabrica de Zahăr din Tîrgu Mureș — He preciza dr. ing. AUgUstin Mănișor, directorul unității — remontul instalațiilor a fost, practic, încheiat. în prezent, se acționează la finalizarea stației de centrifugi, Ceea ce înseamnă că probele la cald vor putea începe cel mai tîrzîu în ziua de 15 august a.C.“. Pentru creșterea randamentului instalațiilor și a coeficientului de extracție a zahărului, specialiștii de aici au realizat în timp util, o di

de produse. Recepțiile se fac loco- furnizor. în cadrul fermelor, prin delegații I.L.F. Ialomița. în acest fel se înlătură refuzurile de calitate și litigiile cu beneficiarii. Aceasta este și urmarea sprijinului concret din partea organelor județene ’ de partid și direcției generale a agriculturii. fapt ce a contribuit la depășirea greutăților cu care S-a confruntat întreprinderea. Pretutindeni în cele 10 ferme șe remarcă starea bună de vegetație a culturilor, care acum se prezintă in condiții din cele mai bune, dînd garanția unor producții mai mari decît cele planificate. Exemplu în acest sens sînt cele 11 hectare de tomate de la ferma 8, condusă de inginera Maria Voicu. unde acum se recoltează produse de calitate extra. Rezultate bune obțin și Nicolae Gdriacii și Ion Dinu, tehnicieni agricoli, care coordonează fermele nr. 1 și 7. unde sînt create posibilități ca planul pe acest an să fie realizat in proporție de 120—125 la sută. Depășiri importante se vor obține și la culturile succesive, unde, față de 100 hectare plan, s-au realizat 140 hectare. De altfel, la I.P.L. Urziceni. rezultatele economice care sînt oglinda întregii activități productive, sînt în acest an substanțial mai bune decît în aceeași perioadă a anilor trecuti. Pînă la 31 iulie s-au obținut peste plan venituri în valoare de 2 milioane lei în condițiile realizării unor economii Ia cheltuieli de peste 3 milioane lei. Aceste cifre sînt edificatoare, ele atestînd munca de calitate ce se desfășoară în această unitate.
Mihai VIȘOIUcorespondentul „Scînteii" 

fuzie nouă a zahărului, pe orizontală, în locul celei pe verticală, pe seama căreia gradul de extracție va crește cu 0,8 la sută, ceea ce, pe campanie, înseamnă un spor de producție de 900 tone zahăr.Pregătirile sînt avansate și la Fabrica de Zahăr din Luduș. După cum ne informa Dumitru Turcu, directorul unității, fabrica din Luduș va fi pregătită, sub toate aspectele, pînă cel tîrzîu la 30 august a.c. Pentru îmbunătățirea gradului de extracție, aici, ca și la fabrica din Tîrgu Mureș, specialiștii unității au realizat și aplicat 27 măsuri de modernizare a instalațiilor. Concluzia ? Pregătirile de pînă acum oferă garanția că, în județul Mureș, campania de prelucrare a sfeclei de zahăr se va desfășura în cele mai bune Condiții.
Gheorghe GIURGIUcorespondentul „Scînteii"

(Urmare din pag. I)liarde lei ; ceea ce înseamnă că fiecărui procent din ritmul mediu anual de creștere a venitului național, de 6—7 la sută, îi revine o putere economică tot mai mare. în aceste condiții, creșterea economică, deși se realizează pe fondul alocării unui procent însemnat din venitul național pentru acumulare, nu va mai avea un caracter extensiv, de tip accelerat, cum a fost în perioadele precedente, cînd se recupera rămînerea în urmă, ci un caracter intensiv, cu ritmuri mai moderate. Tendință ce decurge atit dirt faptul că fiecare procent de creștere înseamnă un volum absolut tot mai mare, cît și din atingerea unor producții fizice pe locuitor la nivelul țărilor dezvoltate, a unor consumuri care se apropie de nivelul lor optim, precum și din caracterul limitat al resurSfelor naturale. "Ș-ar' părea, la prima vedere, că există o contradicție între faptul că dezvoltarea va avea urt caracter intensiv, cu ritmuri mai moderate de creștere față de perioada anterioară. și alocarea, in continuare, a unei părți importante din venitul național pentru acumulare. O a- semenea Contradicție este aparentă deoarece, deși dezvoltarea va avea caracter intensiv, realizarea ei presupune un efort rațional, susținut, care să asigure creșterea în continuare a forțelor de producție prin modernizarea rapidă și puternică a întregului aparat productiv, a celor peste 2 700 miliarde lei fonduri fixe productive de care dispune la ora actuală economia noastră națiortală. Dacă .mai avem în vedere că procesul de modernizare a bazei tehnico- materiale trebuie să aibă loc în condițiile afirmării cu putere a noii revoluții științifico-tehnice. atunci apare evident că el necesită un cost național în creștere. Importanța social-economică a efortului de modernizare este insă incomparabil mai mare chiar decît cel pentru crearea aparatului productiv. Iată de ce, în cadrul fondurilor ce se vor aloca industriei în viitorul cincinal și în perspectivă, o pondere importantă va reveni realizării programelor de modernizare a mașinilor și instalațiilor. Un asemenea proces este favorizat, in cincinalul 1991—1995 și în perspectivă, și de faptul că fondul de amortizare constituit are o funcție de reproducție lărgită tot mai puternică, devenind, alături de fondul de acumulare, cele două componente de bază ale fondului național de dezvoltare eco- nomico-socială. în același timp, asigurarea echilibrului structurii de ramură a economiei naționale necesită ca, paralel cu promovarea unei politici ferme de utilizare judicioasă a resurselor materiale și energetice, a capacităților de producție și a forței de muncă, a mijloacelor financiare și valutare, în condițiile eliminării hotărîte a oricărei forme de risipă a avuției naționale, să se intensifice eforturile pentru dezvoltarea bazei proprii de materii prime și resurse energetice, fapt ce impune utilizarea pe scară largă a tehnicilor și tehnologiilor moderne care să asigure creșterea producției de resurse, dar și conservarea și protecția mediului înconjurător.O cerință imperioasă a asigurării echilibrului inaintării pe termen lung a economiei noastre naționale este că in dimensionarea producției și a consumului trebuie să se țină seama de necesitatea creării unor rezerve corespunzătoare de materii prime, materiale, combustibili și 

alte produse, precum și de mijloace financiare, valutare care să permită dezvoltarea stabilă, în cadrul unui orizont relativ îndelungat de timp, a societății noastre socialiste.în fundamentarea nivelului ratei optime a acumulării pentru Cincinalul următor și în perspectivă, partidul nostru a avut în vedere și necesitatea intensificării eforturilor pentru dezvoltarea ramurilor industriale de vîrf, de înaltă prelucrare, capabile să integreze rapid și eficient cele mai noi cuceriri ale revoluției științifico-tehnice în factorii primordiali ai înzestrării muncii sociale, să manifeste, în timp util, efectul propagat necesar creșterii capacității de reproducție intensivă, în toate ramurile economiei. naționale, să dimensioneze corespunzător participarea activă și eficientă ta circuitul economic mondial, să întărească dezvoltarea independentă în condițiile accentuării interdependențelor din economia mondială.Analizînd stadiul actual al dezvoltării agriculturii socialiste a României, ca și exigențele pe care noua revoluție agrară le ridică pentru etapa care urmează, partidul nostru, 
Politica unei rate judicioase a acumulării

secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, au integrat in sistemul factorilor ce condiționează rtota optimă a acumulării necesitatea creării tuturor premiselor tehnice și social-economice care să favorizeze direct realizarea unei a- griculturi socialiste moderne, intensive și de mare productivitate și eficiență social-ecologică.Viziunea sistemică pe care partidul nostru a deschis-o încă de la Congresul al IX-lea, cu ■aportul determinant al tovarășului Nicolae Ceaușescu, asupra echilibrului inaintării, in condiții de eficiență competitivă, a determinat integrarea organică, de substanță în procesul de optimizare a dezvoltării economiei românești a acestor două ramuri de bază, din care una trebuie să devină conducătoare din punctul de vedere al efectului de înzestrare tehnico-productivă, com- pletîndu-se, totodată, reciproc sub aspectul contribuției lor la satisfacerea unităților de consum productiv și personal, la competiția internațională.Intrarea procesului de mecanizare a lucrărilor agricole într-o etapă nouă, calitativ superioară, aceea a optimizării exigențelor sporirii producției agricole cu cerințele dimensionării Optime a efortului integral de dezvoltare a ramurilor producătoare de tehnică și tehnologie agricolă, de utilizare eficientă a complexului tehnico-economic, în raport de criteriile social-ecOnomice și ecologice, impune cu necesitate fundamentarea pe baze științifice, realiste și o largă deschidere profesională â capacității de producție tehnico-productivă, social-economică și ecologică a activității, din această ramură de bază a economiei noastre naționale.Deși aceste procese ale noii revoluții agrare integrează organic noi măsuri de perfecționare a organizării producției și a muncii, de aplicare fermă a noului mecanism economico-financiar, bazat pe ăuto- Conducere și autogestiune econo- mico-financiară. totuși aportul ln- vestițional famine în continuare un element definitoriu al înfăptuirii 

programelor de irigații și îmbunătățiri funciare, de materializare a bazei tehnico-materiale, de promovare a celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii agricole și de sporire a potențialului productiv al pămintului.Iată, spre exemplu, că din cele 1 600—1700 miliarde lei investiți) pentru cincinalul viitor, proiectul Programului-Directivă prevede ca aproximativ 250 miliarde lei să se aloce pentru agricultură, îndeosebi pentru finalizarea programului național de îmbunătățiri funciare. Preocupîndu-se permanent de înfăptuirea adevăratei egalități economice și social-politice între toți membrii societății socialiste, ca o cerință fundamentală a proprietății socialiste de stat și cooperatiste, partidul nostru, cu deosebire după Congresul al IX-lea, a conceput procesul de fundamentare a ratei optime de acumulare pe baza unui criteriu social — asigurarea de locuri de muncă pentru toate persoanele apte de muncă. inclusiv pentru întregul tineret. Necesitatea de a înfăptui această cerință fundamentală a socialismului — care îl deosebește esențial de capitalism

— presupune, în condițiile afirmării cu putere a noii revoluții științifico-tehnice, desfășurarea unui efort investițional susținut, care să optimizeze exigențele creării de locuri de muncă pentru toți cei apți să muncească, cu cerințele ocupării resurselor naționale, financiare și economice în domeniile cu cea mai înaltă valorificare și productivitate a muncii, cu cel mai înalt grad de eficiență social-economică și ecologică.Consecvent cu acest principiu fundamental al edificării cu succes a noii orînduiri sociale, partidul nostru a fundamentat nivelul ratei de acumulare pentru cincinalul 1991— 1995 pe baza luării în considerare a necesității de a crea locuri de muncă pentru toată populația activă, fără deosebire de naționalitate, asi- gurîndu-se condițiile ca ridicarea nivelului de trai personal să se poată realiza numai pe baza dezvoltării generale a forțelor de producție, a creșterii productivității muncii și eficienței economico-so- ciale în calitate de premise esențiale ale progresului și bunăstării întregului popor. Pentru cincinalul viitor, proiectul Programului-Directivă prevede crearea unui marc număr de noi locuri de muncă. în toate zonele și județele țării, astfel încit toate persoanele ajunse la virsta de murtcă și apte să muncească să poată presta o activitate utilă. în funcție de necesitățile dezvoltării întregii economii naționale și de pregătirea șî aptitudinile fiecăruia.în nivelul ratei acumulării, ca și în repartizarea și utilizarea fondurilor de investiții se află atît premisele desfășurării reproducției lărgite, cit și cele ale ridicării nivelului de trai material și spiritual al tuturor oamenilor muncii. Refe- rindu-se la această interdependenți dinamică a dezvoltării și bunăstării, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. arată că. pe baza politicii consecvente de alocare a unei părți importante din venitul național pentru acumulare, s-a putut dezvolta baza tehnico-ma- terială a economiei, s-au asigurat locurile de muncă necesare, inclusiv 

pentru întregul tineret, s-au creat condițiile pentru mărirea veniturilor tuturor oamenilor muncii. Și în etapa care urmează, umanismul politicii de acumulare în țara noastră se bazează pe faptul că apropierea condițiilor de muncă și de viață între toți oamenii muncii, din toate județele patriei, creșterea bunăstării generale a întregului popor și îmbunătățirea calității vieții sînt de neconceput fără dozarea corespunzătoare a efortului național de dezvoltare economico-socială și materializarea lui în mari obiective industriale și agricole, în puternice și moderne creații ale științei, învăță- mîntului și culturii socialiste.Integrînd condițiile social-cul- turale în factorii de fundamentare a ratei acumulării pentru cincinalul următor, partidul nostru a pus bazele unui cuprinzător program național de construcții de locuințe și edificii social-culturale, în toate județele țării, astfel încit în perioada care urmează să se realizeze 708 mii apartamente din fondurile statului, rezolvîndu-se problema locuințelor la orașe. Potrivit proiectului Programului-Directivă, din volumul total de investiții de 1 600—1 700 miliarde lei, 250 miliarde vor fi alocați pentru crearea unor condiții social-culturaie tot mai bune ale tuturor locuitorilor țării.Imaginea cît mai completă a factorilor Care determină nivelul ratei acumulării în perioada următoare în țara noastră trebuie să cuprindă și înfăptuirea programelor de dezvoltare economico-socială a județelor, municipiilor, orașelor și comunelor, de organizare și Sistematizare a teritoriului și localităților, de apărare și păstrare a mediului înconjurător.în unitatea și interdependența lor, acești factori determină orientarea politicii partidului nostru spre Utilizarea unei rate de 28—30 la sută în cincinalul 1991—1995 și, în perspectivă. pînă în anii 2000—2010. înfăptuirea politicii de aplicare a unei părți importante din venitul național pentru acumulare și în perioada deceniului următor va avea ca rezultat creșterea puternică. în continuare, a forțelor de producție, prin aplicarea celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, România ridieîn- du-se Ia stadiul de țară dezvoltată, cu o economie intensivă și armonios structurată, ca fundament pentru realizarea unei noi calități a muncii și vieții întregului popor.Concepută pe termen lung, într-o concepție unitară, dar cu caracter Stadial, politica partidului nostru de alocare a unei părți importante din vepitul național pentru acumulare a avut în vedere în permanență, mai ales după Congresul al IX-lea, satisfacerea la un nivel tot mai înalt a nevoilor de viață materială și spirituală ale întregului popor, prin creșterea puternică, pe baze moderne, a forțelor de producție, repartizarea lor armonioasă pe întreg teritoriul tării, ca premise vitale ale Valorificării superioare a efortului propriu de gîndire și creație, care se pot forma și consolida numai într-o țară unde poporul este stăpin deplin pe avuția națională, este liber și independent și își făurește destinul așa cum îl dorește, condus cu clarviziune de către conștiința sa cea mai înaintată — partidul comunist, care își fundamentează întreaga strategie de edificare a socialismului cu poporul și pentru popor.
Conî. dr.
Constantin C. POPESCU



SCINTEIA — joi 10 august 1989 PAGINA 3

DEZVOLTAREA PROPRIETĂȚII SOCIALISTE

- temelia înfăptuirii noii revoluții agrare
. 1 I 1

Este de neconceput să gîndim că s-ar fi putut realiza marile pro
grese în agricultura românească fără sectorul socialist de stat și coo
peratist, ca am fi putut obține creșterea puternică a producțiilor și sa 
ajungem, în satele și unitățile care au pășit acum 40 de ani printre 
primele pe calea cooperativizării^ la producții de 8000-9000 kg grîu și 
orz la hectar, de peste 20000 pînă la aproape 30000 de kg de porumb 
știuleți la hectar! Înseși aceste rezultate demonstrează cu puterea fap
telor, a realităților superioritatea și justețea organizării socialiste a agri
culturii în țara noastră!

NICOLAE CEAUȘESCU

Spre producțiile superioare ale agriculturii intensive
Cum arăta comuna Vaflea lui Mihai cînd pornea pe un drum nou, drumul pe care l-a deschis partidul satului românesc ? >Oamenii locului mai păstrează în memorie imaginea localității, recunoscută mai ales pentru negoțul de cereale ori bovine si pentru punctul de cale ferată prin care Sceste produse luau drumul spre unele tari din vestul Europei, spre Austria în special. „Puterea economică'*  a comunei era dată de o moară (de altfel singura unitate economică ce a putut face obiectul naționalizării la 11 iunie 1948) și de o mică făbricută de conserve de legume care dispunea doar de două utilaje pentru industrializarea roșiilor. Partea cea mai mare si Cea mai bună a cîmpiei din hotarul comunei era în posesia a 9 mari proprietari, pe moșiile cărora lucrau toti cei fără pămînt. Adevărat. scheletul comunei îl formau țăranii mijlocași, dar gospodăriile lor. deși oarecum închegate, erau de tip neevolutiv, datorită mai ales terenurilor slabe de care dispuneau aceștia. Speranțele lor spre bunăstare se rezumau la putința de a-și menține intactă proprietatea, proprietate care însă începea să scadă pe măsură ce procesul de pauperizare începea să ia proporții în folosul celor bogati.Cum se înfățișează astăzi Valea lui Mihai ? Cite din visurile celor pe care. în primăvara anului 1949, partidul i-a chemat să înfăptuiască un proces revoluționar de substanță. în cadrul căruia urma să se schimbe fundamental tipul de proprietate prin organizarea agriculturii pe temelii socialiste, sînt astăzi fapte ?Pentru a da un prim răspuns, ar fi suficient să arătăm doar că pe locul vechii localități se înalță astăzi unul dintre tinerele orașe agroindustriale, care vin să dea satului românesc nu numai o nouă și modernă înfățișare, ci și funcții economice. sociale și culturale în măsură să realizeze o apropiere tot mai mare a condițiilor de muncă și viată de la sate de cele de la orașe — factor important în procesul revoluționar de dispariție a deosebirilor de clasă și omogenizare a societății noastre socialiste. Tînăra urbe este străbătută acum de nu mai puțin de 83 de străzi pe care s-au construit în ultimii 25 de ani peste 1 600 de case, ceea ce înseamnă că aproape 75 la sută din clădirile existente în Valea lui Mihai sînt case noi. cu un confort ridicat și gospodării demne de toată lauda. Mindria oamenilor de aici o reprezintă insă centrul noului oraș, care adună peste 300 de apartamente în blocuri semețe, cu șarpantă. avînd la parter cochete unități comerciale și prestatoare de servicii. Iar dacă mai notăm faptul că în majoritatea celor aproape 3 500 de locuințe cite numără astăzi Valea lui Mihai au pătruns atributele traiului modern, că numărul mare al televizoarelor, frigiderelor, autoturismelor, al altor bunuri sînt semne certe ale unui grad de confort și civilizație superior, nu am face altceva decît să spunem lucruri comune, intrucît ele se regăsesc astăzi în sutele și miile de localități din tară, evident într-o măsură mai mare sau mai mică. Și toate aceste schimbări trebuie privite ca semne ale unor elemente economice șl sociale superioare spre care tinde astăzi satul românesc. Să ne referim, de pildă, la elementele de ordin social si cultural. Există aici un liceu cu 16 săli de clasă, o casă de cultură cu 400 de locuri, cinematograf, un hotel nou. ștrand cu apă termală, o rețea pentru aductiunea apei potabile măsurînd peste 30 km. un staționar medical, grădinițe si creșe pentru copii etc. Iar orizontul în

făptuirilor edilitare conturează pehtru perioada imediat următoare încă 300 de apartamente moderne, 2 400 mp spatii comerciale. 400 mp spatii pentru prestări de servicii, noi obiective de cultură, invătămint și sănătate. Toate destinate unei calități noi a vieții, bunăstării și fericirii oamenilor.Dar poate că cel mai semnificativ pentru noul mod de viată îl constituie un element, care,, dată fiind frecventa lui. ‘trece adesea neobservat — este vorba de numărul de cadre de specialiști. Dacă în 1945 intelectualitatea satului era repre
Aîntărirea continuă 

a proprietății socialisteAgricultura din zona Valea lui Mihai s-a dezvoltat și modernizat în ritmul înalt de progres pe care l-a cunoscut în anii construcției socialiste întreaga cgricultură româneasca. Iar astăzi, cînd avem in față tabloul impresionant al transformărilor cantitative și calitative pe care le-a cunoscut această ramură în anii ce au trecut de la începutul procesului de socializare a agriculturii, și cu deosebire în anii de după Congresul al IX-lea al partidului, este limpede pentru oricine că fără făurirea și generalizarea proprietății de stat și cooperatiste în agricultură, nu am fi putut obține nici marile realizări din agricultură, dar nici remarcabilele înfăptuiri în dezvoltarea generală a patriei noastre.• Astăzi, în proprietatea socialistă de stat și cooperatistă se află circa 95 la sută din suprafața arabilă a țării.• La sfîrșitul anului 1988, fondurile fixe ale întreprinderilor agricole de stat, stațiunilor pentru mecanizarea agriculturii și cooperativelor agricole erau de aproape 9 ori mai mari decît cele de care dispunea agricultura în anul 1950.• in proprietatea socialistă se află majoritatea covîrșitoare a bazei tehnice și materiale de care dispune agricultura românească : peste 165 000 tractoare, circa 61 000 combine autopropulsate, precum si un impresionant număr de mașini și utilaje moderne capabile să asigure executarea în cele mai bune condiții a tuturor lucrărilor agricole.• Sistemul socialist al agriculturii este nu numai principalul producător de bunuri ăgroalimentare, ci și cel mai de seamă furnizor al fondului central ai statului la principalele produse agricole în condițiile autoaprovizionării.
zentată printr-un medic uman și unul veterinar, precum si prin citiva dascăli, astăzi la Valea lui Mihai își desfășoară activitatea peste 300 de intelectuali, din care 80 sînt de profesie ingineri. 12 medici umani și 10 medici veterinari. Evident, cei mai multi lucrează in agricultură si in domeniul învătă- mintului. dar alături de ei se află și reprezentanții profesiilor industriale.De unde aceste atribute ale unei vieți moderne si civilizate ? Din muncă, evident, din acumulări. Dar și înainte oamenii au muncit, si nu puțin, și nici ușor. Fără unelte corespunzătoare, fără semințe de soi. fără mijloace mecanizate, cu vite puține, chiar și cei care dețineau o anumită suprafață de pă- mint nu puteau obține mai mult de 1000—2000 kg de grîu sau porumb la hectar. Putini erau atunci cei care credeau că pămînturile lor vor ajunge să rodească 8000— 9000 kg de grîu și orz. 15 000—22 000 kg porumb știuleti. 60 000—65 000 kg sfeclă de zahăr, adică de 8—9 ori mai mult decît producția de vîrf a celor mai buni ani agricoli.Ce a asigurat agriculturii de aici acest salt spectaculos ? Exact acele elemente care au determinat saltul general al agriculturii românești în anii construcției socialiste. In primul rînd. o politică agrară justă încă de la începuturile revoluției din tara noastră, marcată de cîteva etape fundamentale : înfăptuirea reformei agrare ; apoi transformarea socialistă a agriculturii, înteme

iată pe convingerea țărănimii că numai proprietatea socialistă, de stat și cooperatistă este în măsură să pună în valoare resursele mari de creștere a producției agricole ; crearea unei puternice industrii care să înzestreze agricultura cu mașini, utilaje și, cu tot ce are nevoie ; pregătirea unui mare număr de cadre cu studii medii și superioare pentru toate domeniile agriculturii și, ,în sfîrșit, trecereg la- înfăptuirea noii revoluții agrare, fundamentată pe un complex de măsuri menite să asigure o agricultură intensivă, de înalt randament.

Adevărata metamorfoză a acestor meleaguri a început în anii de după Congresul al IX-lea, cind oamenii de aici, ca și alții din partea locului. la indicația partidului și cu sprijinul masiv primit din partea statului, au început fantastica luptă pentru stăvilirea nisipurilor mobile ce cuprindeau o mare parte din terenurile acestei zone, spre a le transforma în păminturi dintre cele mai roditoare. O acțiune de mari proporții, care numai in condițiile proprietății socialiste, de stat și cooperatiste putea fi înfăptuită, pentru că, dincolo de năzuința oamenilor de a da viată acestor terenuri neroditoare, ideea fertilității nisipurilor presupunea mari eforturi.Stăruim în continuare asupra schimbărilor petrecute în această comună, pentru că ele reflectă schimbările profunde din satul românesc în general, sînt pilduitoare pentru puterea proprietății socialiste. De exemplu, acele capricioase nisipuri de altădată se pot astăzi compara cu cele mai mănoase pămînturi din Cîmpia Crișurilor pe care se practică o agricultură intensivă de mare productivitate și eficiență. Pe suprafețele ocupate de livezi superin- tensive, veniturile la hectar depășesc astăzi 100 000 lei. Dar nu numai livezile orînduite după rigorile celor mai avansate tehnologii constituie fala oamenilor de aici. Sub poalele plantațiilor de meri, piersici, caiși, pruni și nuci se întind astăzi imense lanuri de griu, 

orz, porumb, sfeclă de zahăr, soia, care din toate punctele de vedere rivalizează cu cele mai roditoare culturi din cimpiile fertile ale țării. Pentru producțiile-reeord de grîu și porumb obținute la hectar, respectiv de 8 030 kg și 22 560 kg știuleți, cooperativa agricolă din Valea lui Mihai a fost distinsă, în anul 1936, cu două înalte titluri de „Erou al Noii Revoluții Agra- re“. Un al treilea titlu avea șă răsplătească hărnicia și priceperea acestor oameni. în anul 1987, an în care cooperativa realiza o producție de sfeclă de peste 62 000 kg Ia hectar. Există de acum certitudini că anul 1989 va fi și mai rodnic, cooperativa agricolă realizînd la grîu o producție de-a dreptul neobișnuită, de 9 860 kg la hectar, iar pentru toamnă se estimează noi recorduri de producție la porumb, sfeclă de zahăr și încă la multe alte culturi. Asemenea recolte mari a obținut și întreprinderea agricolă de stat, unitate care in timp a acumulat o experiență proprie în valorificarea nisipurilor sterpe de altădată. Belșugul de legume și fructe realizat de agricultorii de aici a dus la dezvoltarea unei moderne fabrici de conserve, „Arovit“, în care lucrează astăzi circa 1000 de oameni, inclusiv in fermele proprii care cuprind 2 600 hectare.Dacă urmărim schirhbările de ordin social petrecute in ultimii 25 de ani în Valea lui Mihai și avem în față ritmurile creșterilor de ordin economic pe care le-au cunoscut unitățile agricole din localitate, atunci aproape că nici nu mai e nevoie de a explica cum și prin ce mijloace s-a realizat bunăstarea oamenilor de aici. Este însă necesar să explicăm care anume sînt factorii ce au asigurat progresul economic. Dincolo de factorul politic fundamental, care a dus la instaurarea noilor relații de producție, ceea ce definește a- gricultura de aici, ca de altfel a- gricultura întregii țări, este efortul continuu de ridicare a gradului de tehnicitate. Promovarea de către partid, cu fermitate și curaj, a strategiei de dezvoltare intensivă a avut drept rezultat revoluționarea tehnică a proceselor de producție. Iar acest lucru a fost posibil datorită efortului material și financiar pe care l-a făcut statul pentru înzestrarea tehnică a unităților a- gricole, pentru executarea unor ample și complexe lucrări hidro- ameliorative. Dacă ar fi să redăm doar o parte din dimensiunea a- cestui efort, atunci este suficient să arătăm că numai investițiile făcute pentru creșterea forței productive a întreprinderii agricole de stat însumează în fiecare an peste 30 milioane lei, adică de peste 10 ori mai mult decît reprezenta valoarea totală a fondurilor fixe de care dispuneau unitățile agricole de pe raza comunei în anii de început ai procesului de construcție socialistă de la sate. De Ia 2 tractoare de mică putere, existente în Valea lui Mihai în 1945, la peste 600 tractoare cite lucrează astăzi numai în unitățile agricole de pe raza consiliului agroindustrial de aici — iată numai una din comparațiile revelatoare în ce privește dimensiunea uriașelor transformări petrecute în dotarea tehnică a agriculturii din această zonă, în condițiile de muncă ale oamenilor. Zestrea tehnică a unităților a- gricole de aici este completată de o gamă modernă de combine autopropulsate, precum și de un număr impresionant de mașini și utilaje, care, prin funcționalitatea și randamentul lor înalt, dau muncii din agricultură tot mai pronunțate trăsături specifice procesului de producție industrial.

O demonstrație convingătoareSchimbările fundamentale ce s-au produs în domeniul relațiilor de producție din agricultură, în creșterea bazei tehnico-materiale și modernizarea continuă a acesteia își găsesc concretizarea în ritmurile inalte de creștere a producției agricole, în realizarea programului impresionant de transformare a naturii și numărul mare de capacități agrozootehnice, in înfățișarea nouă a satului românesc, în bunăstarea țărănimii noastre.• Producția agricolă a Romqniei de azi este de peste 10 ori mai mare in comparație cu cea realizată in anul 1945. Icrr una din treptele cele mai semnificative ale saltului pe care l-a făcut agricultura noastră o constituie chiar acest an agricol, an în care la cerealele păioase s-au obținut o producție-record de peste 8 000 kg griu la hectar, peste 7 000 kg orz, precum și producții mari la orzoaică, ovăz, fasole, in și mozăre. Și ceea ce se

impune cu deosebire atenției, și ce trebuie, de fapt, reținut ca o realizare de excepție, este procesul de apropiere intr-un ritm relativ rapid a unităților cdre pînă nu de mult nu aveau o carte de vizită prea bogată față de unitățile de vîrf ale agriculturii noastre. Dacă pină anul trecut numărul unităților agricole care obțineau producții la nivelul cerințelor noii revoluții agrare era mai mic de 300, in această vară toate județele țării au realizat producții de peste 8 000 kg griu la hectar.Există de pe acum deplina certitudine că anul 1989, an in care întregul popor este hotărît să întîmpine cu mărețe fapte de muncă împlinirea a 45 de ani de la revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și cel de-al XlV-lea Congres al partidului, va fi și cel mai rodnic an agricol din istoria țării.
Creșterea suprafeței 

amenajate pentru irigații
(hectare)

In anii construcției socialiste, pentru sporirea forței productive 
a agriculturii s-au investit 666 miliarde lei, 

din care 1602 miliarde lei | după 1965

Investițiile sporite 
— la temelia creșterii 

forței productiveFaptul esențial, ce trebuie subliniat, este că marile progrese pe care le-a înregistrat agricultura noastră s-au făcut prin ample și tot mai susținute programe de investiții, prin creșterea gradului de mecanizare și chimizare, realizarea unor vaste lucrări de îmbunătățiri funciare, modernizarea zootehniei, dar mai ales prin formarea unui mare număr de cadre de înaltă calificare,• In anii construcției socialiste, pentru sporirea forței productive a agriculturii s-au investit 666 miliarde lei, din care 602 miliarde după 1965.• Incontestabil, opera de transformare a naturii se înscrie ca una dintre cele'mai impresionante înfăptuiri ale poporului nostru în anii construcției socialiste. România dispune astăzi de o suprafață amenajată la irigat de circa 3 750 000 hectare, realizată în majoritatea ei covîrșitoare în anii de după Congresul al IX-lea. Iar faptul că o țară cum este România își propune să supună unor ample și complexe lucrări hidroame- liorative practic întreaga suprafață agricolă a țării constituie cea mai elocventă probă materială a potențialului remarcabil pe care îl dezvoltă.

Satul românesc 
în pas cu progresul 

general al țăriiIn patru decenii și jumătate, producția agricolă a crescut de peste 10 ori. Este un salt care exprimă nu numai o creștere cantitativă, ci, mai ales, schimbările fundamentale, revoluționare survenite în însăși dezvoltarea economică a satului românesc, în însăși viața țărănimii noastre. Experiența dezvoltării socialiste a țării noastre demonstrează puternica relație de influențare reciprocă ce există intre făurirea noii agriculturi socialiste moderne, de tip intensiv, și dezvoltarea generală a mediului rural. Satul românesc a cunoscut o dezvoltare și o reînnoire spectaculoase, îndeosebi în cursul ultimelor două decenii și jumătate, adică tocmai în perioada de vîrf a progresului agriculturii. Astăzi, mai mult de două treimi din populația rurală trăiește in case noi, la sate construindu-se în anii socialismului peste 2 milioane de case, precum și un număr impresionant de blocuri moderne din fondurile statului pentru diferite categorii de muncitori, specialiști, cadre din învățămînt și personal sanitar. Numai anul trecut au fost date în folosință la sate peste 13 300 de locuințe noi. In sate funcționează peste 12 300 de școli generale și licee, aproape 10 000 grădinițe, 7 900 așezăminte culturale, 4 900 cinematografe și mai mult de 11 000 biblioteci. Din inițiativa și sub îndrumarea directă a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a început, in urmă cu mai bine de două decenii, înfăptuirea vastului proces de modernizare a tuturor localităților urbane și rurale, operă care își propune să ridice satele românești la condiția de civilizație și bunăstare a orașelor patriei. Și cine străbate astăzi satele românești se poate convinge ușor de extinderea tot mai mult in comunitatea rurală și în viața țărănimii a elementelor civilizației contemporane. In această ordine de idei, crearea noilor orașe agroindustriale ca tip reprezentativ de structură pentru modernizarea așezărilor rurale constituie începutul unor reînnoiri care vor da satului românesc noi funcții economice, sociale și culturale.La împlinirea a 45 de ani de la victoria revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, agricultura României se înfățișează ca o ramură înfloritoare, modernă, în plin progres. Succesele remarcabile obținute în anii socialismului, și cu deosebire în perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului, constituie o puternică și strălucită dovadă a justeței politicii agrare a partidului nostru, a preocupării consecvente a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru creșterea gradului de mecanizare și chimizare a agriculturii, pentru realizarea vastului program de transformare a naturii. Este de fapt perioada celor mai profunde și înnoitoare transformări pe care le-a cunoscut agricultura noastră, satul românesc în general. Rememorarea acestor prefaceri ne oferă, o dată cu perspectiva largă deschisă prin proiectul Programului-Directivă și Tezele pentru Congresul al XiV-lea ai partidului, și perspectiva drumului pe care îl avem de străbătut pentru înfăptuirea obiectivelor noii revoluții agrare, proces care își propune să dea noi dimensiuni agriculturii noastre, să ridice pe noi trepte de progres satul românesc.Pagină realizată de Iosif POP, Ioan LAZA
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Răspunderea politică a organizațiilor de partid 
pentru aplicarea programelor de modernizare

Infăptuirea unor obiective cutezătoare, cum sint cele înscrise în proiectul Programului-Directivă pentru Congresul al XIV-lea al partidului, nu este posibilă fără îndeplinirea în cele mai bune condiții a planului pe acest an și pe întregul cincinal. Pe deplin conștiente de acest lucru, organâle și organizațiile de partid din sectorul 4 al Capitalei, sub indrumarea Comitetului Municipal de Partid București, acționează — așa cum ne-a cerut secretarul general al partidului — pentru a obține in acest an cele maț bune realizări in activitatea economică. Rezultatele angajării comuniste, revoluționare, se reflectă in faptul că pe primele 6 luni din acest an sarcinile la principalii indicatori de plan au fost îndeplinite astfel : producția-marfă industrială — 103 la sută, productivitatea muncii a fost depășită cu 1 425 lei pe persoană, investițiile — 103 la sută, ceea ce a permis punerea în funcțiune a 11 noi capacități industriale, producția pentru export pe relația țări socialiste a fost substanțial depășită, înregistrindu-se față de perioada similară a anului trecut o creștere de 13 la sută.Suportul acestor realizări îl constituie activitatea desfășurată de organele și organizațiile de partid, de consiliile oamenilor muncii pentru perfecționarea organizării și modernizarea proceselor de producție, pirghie centrală pentru accelerarea dezvoltării intensive a economiei noastre naționale. Pentru aceasta, secretariatul și biroul comitetului de partid al sectorului, prin comisia de modernizare, au efectuat analize practice în fiecare unitate, în vederea asigurării unei corelări directe între realizarea indicatorilor de plan și efectele modernizării și luării de măsuri operative, eficiente ori de cite ori apar abateri de la necesitățile acestei corelări. Avînd în vedere caracterul de complexitate al acțiunii de modernizare, ne-am preocupat și ne preocupăm să dezvoltăm la toți factorii implicați — organizații de partid, consilii ale oamenilor muncii, institute de proiectare si cercetare — o atitudine activă, de înaltă receptivitate, față de cunoașterea și aplicarea celor mai noi realizări în acest domeniu. In acest scop, secretariatul comitetului de partid al sectorului și-a propus să realizeze, cel puțin p dată pe săptățnină, schimburi de experiență, dialoguri de colaborare între uni-
Clasa muncitoare forța hotărîtoare
a revoluției si construcției socialiste3 t, • - * =■ -

• Teatrul Mic (14 70 81, la Rotonda 
scriitorilor din Cișmlgiu): „Cintăm 
România de azi**. Spectacol de sunet 
șl lumină — 21
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34): Pescărușul — 18,30
• Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- 
se“ (15 56 78, grădina Boema): Bună 
seara. Boema 1 — 19
O Ansamblul artistic „Rapsodia Ro
mână** (13 13 00): Meridiane folclorice 
— 18,30
• Teatrul „Țăndărică** (15 23 77, la 
Teatrul de păpuși Herăstrău): Vasi- 
lache și Marioara — 18

(Urmare din pag. I) antonesciene, ale națiunii mai fidel ex-

întregului înfăptuirea obiective- momentul istoric res- unitatea clasei mun- preciza într-o circu- P.C.R. — nu se poate

staurarea dictaturii aspirațiile legitime noastre și-au găsit cel ponent in Partidul Comunist Român, care a înțeles, în toată amploarea lor, nu numai gravitatea situației, dar și modalitatea de a o depăși, prin alcătuirea unui front unic de rezistență care să antreneze și să unească intr-o coaliție organizată și activă clasele și categoriile sociale, toate forțele patriotice, democratice ale tării, toate partidele, grupările și cercurile politice interesate in lupta pentru eliberarea patriei de sub dominația Germaniei hitleriste.în concepția partidului comunist, baza Frontului Unic Național trebuia să fie clasa muncitoare, forța socială chemată Istoricește să se situeze in fruntea luptei popor pentru lor impuse de pectiv. „Fără citoare — se Iară a C.C. al organiza cu succes unitatea de luptă pentru dezrobirea națională a poporului român". Contactele și tratativele dintre conducerile P.C.R. și P.S.D. au fost finalizate prin făurirea la jumătatea lunii aprilie 1944 a Frontului Unic Muncitoresc, care, așa cum aprecia tovarășul Nicolae Ceaușescu, a jucat un rol hotărîtor în unirea tuturor forțelor democratice, în creșterea autorității partidului nostru,' în alianță cu partidul socialist, a autorității clasei muncitoare. Realizarea unității de luptă a clasei muncitoare a constituit, în fapt, nucleul mișcării democratice, patriotice, antifasciste naționale, coloana vertebrală a coalizării tuturor forțelor patriotice șl democratice la dezastrulRealizarea mat a unei sociale și politice al cărei nucleu politic coordonator a fost partidul comunist a avut o însemnătate primordială pentru atragerea în luptă 
a întregului popor, ca singurul mijloc de asigurare a victoriei, pentru redobindirea independenței și suveranității naționale, a integrității patriei.Pregătit îndelung și minuțios sub cele mai diverse aspecte — politic, militar, organizatoric — actul istoric de la 23 August 1944 a fost rezultatul voinței întregului nostru popor, al acțiunii eroice a clasei muncitoare. a maselor populare, al unirii intr-un front larg a tuturor forțelor antifasciste, democratice, patriotice. „Partidul Comunist Român, cadrele sale de bază, in rîndul cărora s-a afirmat puternic personalitatea eroică a tovarășului Nicolae Ceaușescu — se arată în Tezele pentru Congresul al XIV-lea al partidului — 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 în istoria României, a lichidat pentru totdeauna dominația imperialistă, a deschis calea spre adevărata independență, creind condițiile ca poporul să poată să-și făurească viito-

pentru a salva țara de in care fusese adusă, în lunile care au ur- largi coaliții de forțe

tv
19,00 Telejurnal. In întîmpinarea ma

rii noastre sărbători naționale
19,25 Gloriosul drum al revoluției, 23 

August 1944 — 23 August 1989. 
Partidul Comunist Român — forța 
politică națională sub conducerea 

tățile de producție și cele din cercetare și proiectare, care au condus și conduc la soluționarea a numeroase probleme, la implementarea măsurilor de modernizare cu complexitate sporită. Rezultate dintre cele mai bune s-au obținut în această direcție în cazul colaborării dintre Institutul de Cercetare Științifică și Inginerie pentru Construcția și unitățile de profil între institutul de Tehnologică de Mașini din sector, _____ . __________ .... specialitate și întreprinderea de Mașini Grele, Energoreparații, întreprinderea de Motoare Diesel pentru modernizarea sectoarelor calde, între

• Experiențe • Dezbateri • Atitudini

Centrala Articolelor Tehnice din Cauciuc și întreprinderea „Danubiana" pentru introducerea sistemelor automatizate de manipulare și transport al semifabricatelor ș.a.Bilanțul făcut la jumătatea anului arată că, pe ansamblul sectorului, s-au obținut unele rezultate relevante pe linia perfecționării și modernizării producției, că s-a cristalizat în unele unități o experiență ce se cere amplificată și generalizată. Relevăm in acest sens cîteva date sintetice, de eficiență, nu pentru că ele ar reprezenta maximul posibilităților, ci pentru că arată — chiar și in cazul unui nivel de rezultate departe de a fi încă optim — cît de eficientă poate fi acțiunea de modernizare ințeleasă și aplicată în profunzimea în care a fost concepută de conducerea partidului, de secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. De exemplu, in primele 6 luni, în unitățile industriale ale sectorului, prin grija consiliilor oamenilor muncii și a organizațiilor de partid, au fost proiectate și introduse în fabricație 85 de produse noi, realizate si aplicate 62 de tehnologii noi șl modernizate, s-au obținut, de asemenea, importante economii de materiale, energie și combustibil. Pe ansamblul sectorului rezultatele acțiunii de mo- 

fără nici undeschisă cunoscut de e-rul așa cum îl dorește, amestec din afară".Marea epocă istorică revoluția din August a tape, trepte succesive de dezvoltare care au decurs logic și legic, una din alta, toate alcătuind un proces revoluționar unitar și neîntrerupt, care a determinat transformarea radicală a societății românești, a structurilor sale economice și social- politice, victoria orînduirii socialiste și afirmarea puternică a independenței și “suveranității naționale. In dezvoltarea luptei comune pentru îndeplinirea obiectivelor revoluției popular-democratice, cele două partide, comunist și social-democrat, au acționat pe baza unor platforme politice comune, adoptând poziții . identice în problemele fundamentale ale țării. Această colaborare in cadrul Frontului Unic Muncitoresc și-a găsit o concludentă a- firmare in lupta pentru instaurarea guvernului democratic, muncitoresc- țărănesc, la 6 martie 1945, precum și in timpul alegerilor parlamentare din noiembrie 1946, cînd partidele și organizațiile care au format guvernul de la 6 martie au reușit să împiedice încercările partidelor burgheze de a diviza coaliția forțelor democratice, asigurind unitatea ei funcțională.Actul istoric al unificării celor două partide muncitorești a fost realizat in cadrul congresului ținut în zilele de 21—23 februarie 1948 la București, cînd delegații aleși la conferințele județene au dat expresie hotărîrii și voinței unanime a membrilor de partid, a maselor muncitorești dp a făuri partidul revoluționar unic al clasei muncitoare din România. „Făurirea partidului muncitoresc unic, în isf48, prin unirea Partidului Comunist cu Partidul Social-Democrat — arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu — a asigurat bazele unui partid puternic, care număra circa 1,5 milioane de membri și care și-a asumat răspunderea de a conduce destinele poporului român pe calea făuririi celei mai drepte și mai juste orînduiri sociale — o- rinduirea în care clasa muncitoare a avut și are rolul conducător în toate domeniile de activitate".Inpartidul citoare politică meniile o vastă torică. teoretico-ideologică, rind înlăturarea exploatării omului de către om, dezvoltarea pe baze socialiste a industriei, agriculturii, a tuturor sectoarelor de activitate. In această primă etapă a înfăptuirii sarcinilor revoluției socialiste, care a cuprins o perioadă de circa 18 ani (1948—1965). s-a schimbat radicalstatutul clasei muncitoare ; dintr-o clasă exploatată și asuprită, ea s-a transformat într-o clasă nouă, proprietară — împreună cu țărănimea, intelectualitatea, cu întreg poporul — a tuturor bogățiilor țării.Abordînd într-un spirit nou, profund creator problemele fundamentale ale edificării orînduirii socialiste, ale dezvoltării forțelor de producție și perfecționării continue a relațiilor de producție și sociale, Congresul al IX-lea al partidului

anii construcției socialiste, revoluționar al clasei mun- s-a afirmat plenar ca forță conducătoare in toate do- vieții sociale, a desfășurat activitate politică, organiza- asigu-
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dernizare s-au concretizat în realizarea unor importante sporuri de producție — 590 milioane lei la pro- ducția-marfă, 25 milioane lei la producția pentru export, 28 milioane lei la costurile totale și 21 milioane lei Ia cele materiale.Așa cum relevam, nivelul rezultatelor nu se înscrie încă în parametrii optimi pe care trebuia să-i genereze acțiunea de modernizare. Acest lucru se datorește unei viziuni limitate care a existat și mai există în unele locuri despre modernizare — „de a face cite ceva, de a rezolva problemele cele mai ușoare". Importanța cu totul deosebită a modernizării

fundamentat și rămînere aceasta vor în urmă în

a fost relevată din nou într-o viziune revoluționară, de largă perspectivă, de tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta plenară a Consiliului Național al Oamenilor Muncii. Subliniind că modernizarea are în prezent un rol vital pentru dezvoltarea economiei noastre, secretarul general al partidului a teza că orice neglijare în urmă in privința determina o rămînere dezvoltarea generală a țării.Pe baza acestei aprecieri este necesar ca atît organele de conducere colectivă din centrale și întreprinderi, partid să gîndirea făptuirea . ___ _____________ _______ .____zare. In ce ne privește, pe baza unei prime evaluări a deficiențelor din stilul nostru de muncă, am ajuns la concluzia că înregistrăm incă un număr important de măsuri restante (la „Steaua Roșie", la întreprinderea de Mașini Grele, la întreprinderea de Motoare Diesel și că eforturile consiliilor oamenilor muncii, ale cadrelor de conducere în special, ale organizațiilor de partid nu sînt orientate permanent spre rezolvarea problemelor majore cuprinse în programele de modernizare.

cît și unele organizații de reconsidere in mod radical și atitudinea față de in- programelor de moderni-

— cînd prin voința unanimă a tuturor comuniștilor, a întregului popor, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost ales în fruntea partidului — a constituit un moment important, de cotitură, în activitatea partidului,■ în creșterea continuă a rîndurilor și a rolului clasei muncitoare.In viziunea partidului nostru, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, socialismul nu se poate înfăptui decit pe baza principiilor socialismului științific, a teoriei revoluționare, prin înlăturarea inegalităților și asupririi omului de către om, prin realizarea unor relații noi de producție, a unei autentice dreptăți sociale. In strinșă conexiune cu aceste adevăruri inexorabile, socialismul impune cu necesitate întărirea și dezvoltarea proprietății socialiste, creșterea tot mai puternică a rolului conducător al partidului — centrul vital al întregii națiuni —. creșterea rolului statului, al organismelor democrației muncitorești-revoluțlonare. înfăptuirea consecventă a principiului edificării socialismului cu poporul și pentru popor.Pe .baza amplei deschideri efectuate de Congresul al IX-lea al partidului. care a inaugurat o nouă epocă revoluționară, de adevărată renaștere și înflorire națională — „Epoca Nicolae Ceaușescu" — s-a întreprins o vastă și susținută activitate pentru dezvoltarea și modernizarea bazei tehnico-materiale, s-a afirmat puternic rolul factorilor calitativi in toate sectoarele vieții sociale, s-a desfășurat o amplă acțiune de perfecționare a structurilor social-politice, a organizării și conducerii societății, s-a deschis un cimp larg procesului modelării conștiinței socialiste, formării omului nou. capabil să-și asume marile răspunderi ce-i revin ca făuritor conștientIn rirea țiunii .. .Iui general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a spiritului înnoitor, cutezător, profund revoluționar promovat in întreaga activitate a partidului și statului a avut loc o creștere continuă a rîndurilor și a rolului clasei muncitoare care a venit cea mai puternică forță cială a țării. Este semnificativ în a- ceastă privință faptul că numărul personalului muncitor va reprezenta la sfirșitul cincinalului — potrivit prevederilor proiectului Programului-Directivă al Congresului al XIV-lea al partidului —‘ peste 8 milioane persoane, circa 68 Ia sută din populăția activă a țării. „Clasa muncitoare, clasa cea mal nhmeroasă și înaintată a societății — se arată în Tezele pentru Congresul al XIV-lea al partidului— iși exercită cu cinste rolul conducător in societate, reprezintă garanția principală a înfăptuirii socialismului și comunismului".Partidul nostru, secretarul său general. tovarășul Nicolae Ceaușescu, manifestă o preocupare constantă pentru lărgirea orizontului de cunoștințe al muncitorilor, pentru amplificarea pregătirii lor profesionale. tehnice și culturale, această activitate avînd drept scop creșterea rolului clasei muncitoare în întreaga viață economică, socială și poli

al propriului destin, această epocă, sub înrîu- puternică a gindirii și ac- revoluționare ale secretaru-
de- so-
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deficiente,
care, deși lunar unui număr . programele regăsesc cu rezultatele Centrul de creație și cultură socialistă „Cintarea României1' al sindicatelor din municipiul ConstanțaFoto : S. Cristian

Ce ne-am propus pornind de Ia aceste deficiențe ?în primul rind, o reexaminare a stilului de muncă ai președinților consiliilor oamenilor muncii, care, potrivit legii, sint investiți cu coordonarea activității de modernizare și care, ca secretari ai comitetelor de partid, poartă răspunderea imprimării unui conținut politic, revoluționar întregii activități în acest domeniu. In al doilea rind, vom reexamina, în plenul consiliilor oamenilor muncii, situația unor întreprinderi ca Danubiana, Adesgo, I.C.M.P. și altele, raportează realizarea mare de măsuri din proprii, acestea nu se eficiența așteptată în ■economice de ansamblu.Pornind de la aceste . .de la aprecierea secretarului general al partidului conform căreia autocritica, neînsoțită de măsuri concrete, nu contribuie la perfecționarea activității, biroul comitetului de partid al sectorului a revăzut modul în care s-au derulat programele de modernizare, a cerut reeșa- lonarea măsurilor restante și stabilirea unor acțiuni complexe, cu efecte economice însemnate, precum și extinderea măsurilor care și-au dovedit in practică eficiența. Acționăm astfel ca fiecare cadru de Conducere, fiecare membru al organelor de partid să înțeleagă că acțiunea de organizare și modernizare este un act atit economic, cit și politic, ale cărui dimensiuni includ toate laturile activității eco- nomico-sociale și in primul rind valorificarea deplină a potențialului existent pentru a asigura o activitate economică cît mai eficientă.Măsurile pe care le-am întreprins, programele și graficele care au fost stabilite pentru trimestrul III, pentru anul 1989 și pentru 1990 ne îndreptățesc să afirmăm că modernizarea producției va da un nou și puternic impuls întregii activități economice, va așeza un solid fundament progresului sectorului nostru în realizarea sarcinilor stabilite pentru acest an și întregul cincinal.Așa cum ne-a cerut și ne cere secretarul general al partidului, așa cum ne cer documentele programatice ale Congresului al XIV-lea al P.C.R.
Stelian VACĂREUJsecretar al Comitetului de partid din sectorul 4 al Capitalei

: aceea revolu- inain- rapid a
imuabil marilor patria român, după

tică a tării. Prin tot ceea ce s-a înfăptuit in țara noastră in opera de edificare a noii orînduiri socialiste, de dezvoltare multilaterală a patriei, clasa noastră muncitoare și-a dovedit cu strălucire capacitatea de a-și îndeplini misiunea istorică pe care și-a asumat-o de a asigura transformarea ționară a societății, pentru tarea necontenită și în ritm _____  _României pe orbita progresului contemporan.Istoria de luptă a partidului nostru atestă cu putere faptul că unitatea a constituit și constituie temeiul tăriei clasei muncitoare, chezășia înfăptuirii misiunii sale istorice, Ia fel cum un adevăr este și faptul Că la temelia transformări petrecute în noastră, in viața poporului în mod deosebit în anii de Congresul al IX-lea al partidului, se află unitatea clasei muncitoare, țărănimii. intelectualității, a întregului nostru popor.Proiectul Programului-Directivă precum și Tezele pentru Congresul al XIV-lea al partidului înmănunchiază și reliefează cele mai vii aspirații și idealuri ale clasei muncitoare, ale națiunii noastre socialiste, exprimă voința lor fermă pentru ridicarea patriei noastre libere și independente pe noi culmi ale progresului și civilizației, hotărîrea de a acționa strîns unit in jurul partidului, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru împlinirea . celor mai mărețe aspirații din multimilenara mân. istorie a poporului ro-
Pro!, univ. dr. 
Nicolae PETREANU

Temele profunde ale artei

frămîn- inteme- au avut loc perioadă de capabile să lume în- schimbare, afirmări ale creație ma-

După de grafică a Erdds, deschisă nu de mult la Muzeul de Artă al Republicii Socialiste România, iată că lucrările sale sînt expuse și la Complexul muzeal din Satu Mare — orașul de pe Someș unde artistul a trăit și a lucrat ani îndelungați. Creația artistică a lui Paul Erdds a intrat în conștiința publicului iubitor de artă, a criticii de artă, fiind reprezentativă pentru cei 45 de ani de la victoria revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, pe care îi vom aniversa în curînd. Lucrările lui sînt un fțosi- bil răspuns la țările, dar și la ierile care ; în această timp, creații surprindă o tr-o profundă cu răscolitoare noului. într-o joră — cum este și aceea a lui Paul Erdds — temele fundamentale au fost inspirate de însăși geografia spirituală a locului. Ca orice adevărat creator, el s-a identificat profund și deplin cu lumea în care a trăit, interpretînd-o artistic la un mod superior, din- du-i și redîndu-i valențele spiritualității, marcainconfundabilă a originalității sale. Prin această identificare superioară cu un topos specific de viață și

ampla expoziție lui Paul

secretarul gene- tovarășul rezultă cu preg-partidului, Ceaușescu, trebuința sistema- eficiente caracterului

gindirii creatoa- practicii. prin- experiență com-

Dincolo de orizontul lor material, în configurația termenilor economici și sociali care fac efectivă și foarte concretă imaginea prezentului și viitorului patriei, ideile, principiile și orientările din proiectul Programului-Directivă și dirr-v Tezele pentru Congresul al XIV-lea au o vastă și laborioasă convergență — edificarea de conștiință. Accentul special pus pe „creșterea rolului științei și culturii in societate", importanța aparte acordată „cunoașterii valorilor reprezentative ale culturii naționale" și „însușirii a tot ce e mai bun și progresist în cultura universală", că e- lemente de fond ale construcției socialiste. constituie tot atitea repere ale formării patriotice, revoluționare a tineretului. Fapt căruia, cu nobilă și arzătoare necesitate, i se dăruiește și activitatea școlară.Din documentele PJenarei C.C. al P.C.R. din 27—28 iunie 1989. din cu- vintarea rostită de ral al Nicolae nanță întăririi tice și a _____________formați v-ed.uca tiv al invățămîntu- lui ; trebuință cerută de amploarea fără precedent și ritrhul accelerat a) dezvoltării sociale, al progresului și civilizației contemporane. Din sfera re și aceea a tr-un cumul de _____ _________plexă, slut sugerate aici o multitudine de probleme pe care le ridică creșterea valorii educative a instruirii, între care se impun a fi menționate in mod deosebit : dezvoltarea gradului de cultură și cunoaștere și cultivarea concepției revoluționare despre lume șl viață, prin realizarea la înalt nivel a sarcinilor educației intelectuale, tehnologice. moral-politice. estetice și fizice 
a elevilor ; justa orientare școlară șț profesională, in consonantă cu nevoile de forță de muncă ale economiei naționale., ale dezvoltării noastre sociale ; valorificarea mai rațională a posibilităților educative ale diferitelor medii sociale, a timpului liber al elevilor, concomitent cu înlăturarea supraîncărcării și suprasolicitării lor in școală și in afară de școală.Studierea disciplinelor școlare urmărește multiple scopuri educative : formarea politico-ideologică. dezvoltarea capacităților intelectuale, realizarea unei culturi de profil, cultivarea unor deprinderi practice- necesare exercitării- unei profesiuni so- cial-utiie.Cum pot fi soluționate științific, in lumina documentelor în discuție, aceste probleme ? Să luăm, de pildă, limba și literatura română. Sub raport formativ, această disciplină de bază dezvoltă interesul pentru frumos, dragostea față de limba și cultura propriei națiuni, lărgește orizontul sigură ____ .umane. In același timp, lecțiile de literatură au menirea să cultive dragostea de țară șt popor, stima față de muncă, și . de .oameni, contribuind la modelarea trăsăturilor nou.Fără îndoială că modul în desfășoară studiul limbii și turii in învățămintul preuDiversitar, operele selectate și oferite spre lectură elevilor răspund. în general, unor asemenea Se depune mare liza conținutului

spiritual al tineretului, a- insușirea valorilor creației
omuluicare se litera-

deziderate majore, efort pentru ana- de idei și a va*

trăire, arta a fost militantă în înțelesul superior al cu- vintului ; nu o trecere in pagină a locurilor șl chipurilor la un mod narativ, epic, ci o exprimare a e- sențelor, a tiparelor care sint și vor rămine perene.Cum bine se cunoaște, temele de rezistentă ale creației lui Paul Erdos sint inspirate din acest vest românesc ramureș și din ținuturile celor i zone geografice atît de tinete în desfășurarea Artistul a fost atras, îndoială, de chipurile de expresive ale oamenilor de aici — de duritatea și robustețea lor. de frumusețea interioară pe care o poți vedea fiind numai ,a- proape de oameni, de primarea gesturilor lor diferitele împrejurări vieții. Prima perioadă creației lui Paul Erdds aparține acestei exprimări vitale a vieții, cu personaje robuste, ancestrale, dar de o bunătate și o delicatețe ce se sustrag parcă privirii, fără efuziuni lirice — austeră și exemplară. Astfel ni se prezintă și creația colegului său de generație — Vida Gheza, sculptorul ce și-a materializat gîndurile tot • lntr-un oraș din această parte a țării, Ia Baia Mare. Inter- pretlndu-i pe maramureșeni și oșeni cu finețe, cu pătrundere și înțelegere.Paul Erdds a devenit, pe

nord- din M.a- Țara Oașului, două t dis- îor. fără atît
ex- in ale a 

drept cuvînt, un Cronicar al acestor oameni. în acest sens. Paul Erdds a continuat lecția maeștrilor artei plastice românești, care au exprimat cu atita pregnanță și măiestrie lumea în care au trăit și pe care au cunoscut-o în profunzime. Din această perioadă datează lucrări precum „Minerii", „Flăcău din Oaș", „Rapsodie oșenească", „Moș Găvrilă", „Țăran din Certeze". Se remarcă. in această perioadă, că artistul este preocupat să exprime energii aprinse, mișcarea interioară. dîrzenia care este a individului, dar și a colectivității căreia ii aparține. Subiectele sale predilecte vor fi chipuri de bărbați surprinși în monumentalitatea lor, cu psihologii dure, specifice oamenilor ce nu cunosc compromisurile. hotărîți să ia pieptiș viața. Chiar și psl- hologiile feminine sînt tratate în aceeași manieră; de exemplu „Țărancă din Lăpuș" este parcă o Vitoria Lipan din „Baltagul" lui Sadoveanu, magnifică în atitudinea ei față de vj'ață, față de destinul pe care și-l trăiește in lumea căreia îi aparține.Cu trecerea timpului, arta lui Paul Erdoș a celebrat frumusețea ca izvor nepieritor, lirismul, poezia da cea mai aleasă calitate. Cu predilecție va desena chipuri de femei — „Renaștere", ciclul -de „Mitologii",

lorii artistice, pentru dezvăluirea valențelor instructiv-educative ; merită relevat faptul că se acordă atenție sporită promovării și afirmării tradițiilor literar-artistice pozitive, in consens cu principiile umanismului socialist,în orizontul de idei deschis cu generozitate de recentele documente programatice, pentru ridicarea muncii de educare a tinerei generații pe noi trepte calitative, problematica respectivă se cuvine a. fi examinată sub multiplele ei aspecte, spre a se găsi soluții optime de materializare practică. Despre ce ar fi vorba ? Să exemplificăm, mai în- tîi, cu educarea poetică a adolescenților. Cuvintele lui Eminescu, spuse către sfirșitul vieții, anume că, dacă pentru a-și ușura munca brațelor, oamenii au nevoie de mii de cunoștințe exacte, pentru a se angaja la greul unei patrii — și pentru a-și cunoaște sufletul — ei au trebuință de poezie, se adeverește mereu și mereu, fiind de o stringentă actualitate. Graiul național în 
Valoarea educativă a
lecției de literatură

care lucrează poeții îi ține legați de un acasă, de ființa lăuntrică a unei patrii, de rinduiala unei națiuni. Acestea duc la un farmec și o frumusețe specifice, la o bogăție inepuizabilă, din care apar vederii, ca în lumina solară, sclipiri de diamant de o anume splendoare.In această perspectivă, educația poetică dobindește o aleasă însemnătate formativă, întrucit ea aduce in suflete fragede și in conștiințele în devenire. încrederea în viață, focul speranței, flacăra iubirii intru dovedirea adevăratei frumuseți, bine și frumos dintr-o suflare spus. E de așteptat, din partea noastră, ca receptarea poeziei- să fie dovadă și model de ordine, de măsurată seriozitate, limpezime și- echilibru. Tradiția liricii patriotice, bunăoară, elevii să nu o „vadă" doar ca un depozit de citate bune a fi folosite ca argumente de autoritate, ci in acest efort de adecvare la epoca noastră, in angajarea elevilor. Ca a- tare. comentariul nu poate fi convertit intr-un cifru rapid și aproximativ — fie el sublimat prin a- luzii ori iluzii etice (căci, în acest caz. între prezumții artistice și tețx- te s-ar deschide acel abis ce există intre un obiect de artă și un vas oarecare de bucătărie sau dintre o stea și reflectarea sa în unda incertă a unui eleșteu). Explorarea mesajului operei nu se cade a fi realizată nici prin banala parafrazare a conținutului ori prin disecția sterilă a expresiei, ci prin racordarea sensibilității, experienței, cunoștințelor, imaginației tinerilor la universul afectiv-intelecțiV al poeziei. Astfel, textul poetic păstrează o ținută, o eleganță a ideii, un fast al rostirii, care o fac respectată, fără a ocoli întrebările grave ale veacului. Printr-o pregătire sufletească începută încă din prima clasă liceală, concretizată prin lecturi de poezie bună din literatura română și universală și prin comentarii adecvate, arta poetică poate reda elevilor sensul intimității și al Comunității, atît de vitșle acest șfîrșit de mileniu.Formarea și modelarea omului înconștiințe-

cu suges- filtrate dede „Variațiuni", tii livrești fin sensibilitatea lui, cu freamătul și tremurub timpului care se duce, cu nostalgii și reverii, cu. acel inefabil „labuntur anni“. Multe lucrări ii vor fi inspirate de călătorii in străinătate — Grecia. Cuba, Italia etc. — dar ■ artistul va reveni deseori in lumea sa care i-a marcat decisiv — în străvechea Țară a Oașului, reușind să propună alte și alte imagini de pe aceste locuri. Orice revenire a artistului a însemnat și o redescoperire posibilă aunor fațete, a unei realități interioare ce nu se supune atit de lesne descifrării artistice.Un elogiu al oamenilor din aceste ideuri, o expresie artistică puternică și revelatoare a Maramureșului și Țării Oașului, interpretate cu atita măiestrie și originalitate, apte să pătrundă în circuitul marii arte se definește a fi creația artistică a graficianului Paul Erdds de-a lungul a mal bine de o jumătate de secol de slujire a artei, a liniei sigure, a compoziției pentru a propune acest univers artistic menit să-i exprime personalitatea, locul său în arta acestui timp fertil al creației socialiste românești.
Griqore SCARLAT

lor tinerei generații presupune, pe fundalul oferit de proiectul Pro- gramiUul-Directivă și de Teze, accesul larg al elevilor la cele mai Însemnate comori spirituale ale umanității, incepind cu cele create de poporul român. Valotificînd din punct de vedere formativ opere, noi propunem merrtoriei colective relee, absolut necesare, intre gindire și sensibilitate. ihtre ideologie și viață afectivă, întindem, adică, sufletelor însetate de valori, punți către acțiuni, elevatei sub raport etic, politic, civic. Deoarece, cu fiecare clipă in care tinerii iși cuceresc viitorul, el iși recuceresc și trecutul, recucerire prin care iși descoperă, de altminteri. rădăcinile profunde ale propriei! existente și spiritualități. Punerea în valoare formativă a moștenirii literare exprimă in esență o aspirație umană de ordin superior : voința de a ințelege. intenția de a explica și, astfel, de a lărgi baza cunoașterii umane, de a face din scrierea literară (și din biografia spirituală a autorului ei) o prezență vie în sufletul și mintea contemporanilor. în con, textul generalizării învățămîn- tului de 12 ani, ni se pare oportună redimensio- narea programei școlare pentru clasele de liceu, în sensul adop- linearității. ce asi- continuitatea nece-

s=

și litera- moderni-drumului i cel 45 de dezvoltată

tării principiului gură nu numai __________sai# predării-invățării. dar și o accentuare. treptată, a caracterului a- plicativ al studierii limbii turii române, deschis unei zări de ansamblu.Sinteză contemporană a parcurs de țara noastră în ani. literatura actifală, i___________sub semnul tradiției și al înnoirii, acționează amplu, convingător asupra formației spiritual-morale a elevilor. ca un veritabil „manual de viață". Insțișirea acesteia reclamă — în viziunea documentelor de referință — ca principiu metodologic hotărîtor. situarea in istorie a faptelor de cultură și creație artistică, luarea în seamă a prefacerilor so- cial-economice șl a noilor orientări/ teoretizări asupra literaturii și artei, aprecierea specificității estetice a obiectului de studiu. Aportul prozei de azi. de pildă, prin inconfun- dabilul el mesaj etic la influențarea în bine a tinerilor cititori, la perfecționarea lor morală, în spiritul eticii și echității societății noastre, este inestimabil. întrucit stimulează emoții și întrebări fundamentale care-i ajută să se descopere ori să se redescopere. Desigur, nu ne putem imagina pe elev instruindu-se și perfecționîndu-se moral cu o carte de beletristică într-o mină și cu o alta, tehnică, de specialitate. în cealaltă. Dar înclinația spre lectură, interesul nu doar pentru carte, ci și pentru creație, cu tainele ei, țin de un adevăr. Discuțiile in clasă, fără „despicarea firului în patru", nu pot converge — așadar — decit către desprinderea unor semnificații de naturi diferite — inclusiv filozo- fico-politice -- ale unor fapte, acțiuni, conflicte, comportări reale ale oamenilor. Motiv pentru care opinăm pentru o mai accentuată reprezentare a acestei literaturi în programele și manualele școlare — ca și în listele de lecturi recomandate la toate clasele.
Prof. Valeria C. NEȘTIAN

cinema
• Noiembrie, ultimul bal : UNION 
(13 49 04) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• „Lumea filmului pentru pace" — 
Duios Anastasia trecea : STUDIO 
(59 53 13) 9,30; 12; 14,30; 17; 19,30
• Flori de gheață : AURORA
(35 04 66) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, CUL
TURAL (83 50 13) — 9; 11; 13; 15; 17* * 
19
• Secretul armei secrete : LIRA 
(317171) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, COS
MOS (27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Alo, aterizează străbunica : DRU
MUL SĂRII (3128 13) — 15; 17
• Viața ca o poveste (Filmul româ
nesc ieri șl azi): DRUMUL SĂRII — 
19
9 Experimentul !
(81 88 88) — 15; 17; 19
• De la literatură ia film : PATRIA 
(11 88 25) — 9; 11,HH 13,30 15,« ; 1»; 
20,15
• Nava lui Yang : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 8,45: 11 ; 13,15; 15.45; 17,45; 
20, FAVORIT (45 31 70) - 9: 11; 13; 15*  
17; 19, EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19
• Program special pentru copil șt ti
neret — 9; 11; Jandarmul și fandar- 
merițele — 13; 15; 17; 19 : DOINA 
(16 35 38)
• Program special pentru copil și 
tineret — 9t Locuri in inimă — 11; 
13; 15; 17; 19: PACEA (71 30 85)

cotroceni

teatre



SCINTEIA - joi 10 august 1989 PAGINA 5

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe ambasadorul Republicii Populare Mongole,
cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare

(Urmare din pag. I)înminind scrisorile de acred.irt.are, ambasadorul OsOryn Ghenden a- transmis președintelui Nicolae Ceaușescu - un cald mesaj tovărășesc și cele mai bune urări clin partea tovarășului Jambîn Batmunh, secretar general al Comitetului Central al Partidului Popular Revoluționar Mongol, președintele Prezidiului Marelui Popular al Republicii 1 Mongole, precum - și urări greș gi bunăstare pentru român prieten.în cuvintarea prezentată basador sint evocate bunele relații de prietenie și colaborare multilaterală existente intre țările noastre, subliniindu-se că vizita oficială de prietenie efectuată de tovarășul Nicolae Ceaușescu; împreună cu te-

i Hural Populare de pro- poporulde am-

varășa Elena Ceaușescu, la Ulan Bator, în anul 1988, s-a înscris ca un eveniment de seamă în cronica relațiilor mongolo-române, dieschi- zind largi perspective dezvoltării. în continuare, a prieteniei și colaborării dintre cele două partide, țări si popoare.Primind scrisorile de acreditare, președintele NICOLAE CEAUȘESCU a mulțumit pentru mesajul transmis și a adresat la rindul său tovarășului Jambîn Batmunh un cald salut tovărășesc, împreună cu cele mai bune urări, iar poporului mongol prieten urări de progres și prosperitate.In cuvintarea de răspuns a președintelui Nicolae Ceaușescu este exprimată satisfacția față de cursul ascendent al relațiilor de prietenie și colaborare dintre România și

Mongolia, care cunosc o dezvoltare continuă. Se apreciază, totodată, că, pe baza ' experienței dobindite în colaborarea dintre cele două țări, se poate asigura- o dezvoltare și mai susținută, țodnică. • a relațiilor bilaterale, îndeosebi în domeniul schimburilor comerciale și al cooperării economice româno-mongole reciproc avantajoase.Președintele Nicolae Ceaușescu a adresat ambasadorului mongol succes in misiunea sa, asigurîndu-1 de sprijinul Consiliului de Stat, al guvernului și al său personal.La solemnitatea prezentării scrisorilor de acreditare și la convorbirea care a avut loc cu acest prilej au luat parte load Totu, ministrul afacerilor externe; și Dumitru Apostoiu, secrețar -prezidențial și al Consiliului de Stat. *
Plenara Consiliului Uniunii Cronica zilei
Naționale a Cooperativelor

Agricole de ProducțieIn Capitală a avut loc, miercuri, 9 august, plenara Consiliului Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție.în spiritul indicațiilor și orientărilor cuprinse in cuvifitarea secretarului generai al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la Plenara C.C. al P.C.R. din iunie, a fost analizată activitatea desfășurată de uniunile cooperatiste și consiliile de conducere ale cooperativelor agricole de producție în vederea înfăptuirii sarcinilor de plan pe primele șapte luni ale anului și au fost stabiliie măsurile ce se impun pentru realizarea planului pe 1989. De asemenea, plenara a examinat și aprobat programul privind îmbunătățirea activității financiare și consolidarea economico-organizatorică a unităților agricole cooperatiste.Pornind de la recoltele superioare obținute la cerealele păioase, la alte culturi agricole de vară, participan- ții la dezbateri au analizat, cu exigență și responsabilitate, rezultatele obținute în toate sectoarele de producție și au prezentat o serie de acțiuni, măsuri și propuneri menite să asigure folosirea cu randament maxim a fondului funciar, a Întregii baze tehnico-materiale și a forței de muncă, creșterea rolului și răspunderii organelor de conducere colectivă în buna organizare și desfășurare a activității de producție, aplicarea riguroasă a noilor tehnologii, a rezultatelor, cercetării științifice agricole, generalizarea experienței unităților fruntașe, utilizarea judicioasă a mijloacelor financiare, consolidarea proprietății socialist- cooperatiste, în vederea crește-

rii continue a producțiilor vegetale și animaliere, la nivelul obiectivelor noii revoluții agrare, înfăptuirii tuturor sarcinilor ce revin agriculturii cooperatiste din proiectul Programului-Directivă și Tezele pentru cel de-al XlV-lea Congres al Partidului Comunist Român.Participanții la plenară au dat expresie sentimentelor de aleasă stimă și profundă recunoștință pe care întreaga țărănime română le nutrește față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, față de tovarășa Elena Ceaușescu pentru permanenta grijă și Statornicul sprijin acordate dezvoltării și modernizării agriculturii țării, angajindu-se să acționeze cil deplină răspundere pentru înfăptuirea programelor speciale privind desfășurarea în cele mai bune condiții a recoltării culturilor de toamnă, realizarea însămînțărilor la un înalt nivel calitativ, respectindu-se cu strictețe noile tehnologii elaborate din inițiativa secretarului general al partidului.Plenara a ales pe tovarășul Iulian Ploștinaru. membA al C.C. al P.C.R., în funcția de președinte al Consiliului Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție.La lucrările plenarei a participat și a luat cUvîntiil tovarășul Vasile ■ Bârbulescu, secretar ăl C.C. ai P.C.R.într-o atmosferă însuflețitoare, participanții la plenară au adresat o telegramă tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România.

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Ecuador, miercuri a avut loc în Capitală o manifestare culturală organizată de Institutul Român pentru Relațiile Culturale cu Străinătatea,- în cadrul căreia au fost prezentate aspecte din activitatea desfășurată de. poporul ecuado- rian pentru progresul economic și social al pațriai sale, ■Au participat. reprezentanți ai I.R.R.C.S. și Ministerului Afacerilor Externe, un numeros public.A fost prezent Miguel Carbo, însărcinatul cu afaceri ad-interim al Republicii Ecuador la București.(Agerpres)

vremea
Prognoza meteorologică pentru in

tervalul 10 august (ora 20) — 13 august 
(ora 20). In țară : Vremea va fi in 
general caldă, iar cerul variabil va 
prezenta înnorărl mai accentuate in 
regiunile din nordul și estul țării, 
unde, pe alocuri, vor cădea ploi în
soțite de descărcări electrice și izolat

de grindină. Vintul va sufla slab pină 
la moderat. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 10 șl 18 grade, iar 
cele maxime între 22 și 32 grade. Di
mineața, pe alocuri, se va prqduce 
ceață, îndeosebi în zonele de munte. 
In Bucărești : Vremea va fi în ge
neral caldă, cu cerul variabil, favo
rabil ploii la începutul intervalului. 
Vlnt slab pină la' moderat. Tempera
turile minime se vor situa în jur de 18 
grade. Iar cele maxime între 29 și 32 
grade.

BRAȘOV : Realizări 
în domeniul reducerii 

consumului de combustibil 
și emanațiilor poluante 

ale autoturismelorîn scopul reducerii consumului de combustibil, și a emanațiilor poluante din gazele eșapate de autoturisme, un colectiv de pro- iectanți și specialiști de la întreprinderea ' Mecanică numărul 2 din Brașov condus de dr. ing. George Livezeanu; • șeful atelierului de proiectare carburatoare, a conceput. și executat. în cinstea zilei de 23 August un dispozitiv electro- VâacUmatic care, aplicat pe carburatorul autoturismului, conduce la diminuarea consumului de combustibil în condiții de funcționare a autovehiculul in frîrie de motor cu circa 30 la sută, ceea ce reprezintă-o economie de 0.4—0,5 Htri la suta de kilometri. In același timp, emisiile de oxid de carbon din gazele de eșapament se reduc și ele simțitor, ceea ce permite Încadrarea autoturismelor în limitele admise, tot -mai stricte, ale reglementărilor internaționale. Demn de relevat este faptul că dispozitivul respectiv cintărește doar 0,4 kilograme și el dispune de un monitor de funcționare la bordul autoturismului. Primele dispozitive vor fi livrate unități*  lor de. desfacere încă îtn ctirsul a- cestei luni. Și încă ceva : această nouă realizare face obiectul unui brevet de invenție.canu). (Nicolae Mo-

\

BULETIN RUTIER
Informații de la Inspectoratul General al Miliției — 

circulațieconsumul de alcool în preziua plecării, concură la atingerea acelui grad de Oboseală care se poate finaliza eu ațipirea la volan. Mulți automeții- liști au plătit cu sănătatea sau cu Viața lor și a altora supraevaluarea forțelor, ignorarea unor noțiuni de prudență elementară, zPe autostrada București-Pitești, în dreptul localității Vînătorii Mici, pilotul autoturismului 2-GJ-3 499 a adormit la volanul mașinii, datorită faptului că a ignorat aspectul psiho- fizic al călătoriei. Ținind cu orice preț să ajungă in zori pe Litoral, el a plecat -din Țicleni in după-amiaza zilei precedente, a Condus toată noaptea fără întrerupere și, la ora 4 dimineața., a tamponat violent din spate un autocamion care circula înain^ tea sa. Atît automobilistul imprudent, cît și soția sa, care ocupa locul din dreapta, și-au pierdut Viața.

Direcția
Prioritatea de trecereValorile de trafic mai ridicate în centrele urbane, Îndeosebi la orele de virf, sursele de aglomerație și eveniment rutier pe care le constituie neadaptarea vitezei și nerespec- tarea regulilor de prioritate în Intersecții impun aUtomobiliștilor ca în asemenea puncte să manifeste un grad sporit de disciplină rutieră, să respecte riguros regulile de prioritate și încadrare corectă pe benzile de circulație corespunzătoare direcției de mers dorite și efectuării virajelor în intersecții. în Capitală, șoferul autobuzului cu nr. 32-B-l 174 nu a acordat prioritate de trecere unui alt autovehicul, accldentînd grav un pasager al acestuia. Intersecțiile, puncte fierbinți ale străzii, sint locuri în care Ignorarea culorii semafoarelor ori a indicatoarelor șl regulilor de prioritate afectează grav fluența și siguranța circulației. în majoritatea coliziunilor produse în intersecții, gravitatea urmărilor este proporțională cu viteza de deplasare a vehiculelor respective. In municipiul Drobeta-Turnu Severin, conducătorul autoturismului 1-MH-î 145, care nu a redus viteza într-o intersecție, a fost surprins de apariția inopinată a unui biciclist care ignorase indicatorul de ăprire și nu l-a mai putut evita, accidentîndu-1 grav. La Focșani, un,.alt biciclist a fost accidentat in împrejurări similare de autobasculanta 31-VN-789. Amîndouă accidentele puteau fi evitate prin- tr-o comportare preventivă a celor de la volan. Așa cum la Buziaș, pilotul autoturismului 3-TM-8134 a reușit, conducînd preventiv, să evite accidentarea unui biciclist impru

dent

In atenție - planificarea 
călătoriilorNumărul relativ mare de kilometri pe care mulți automobiliști il parcurg în actualul sezon, îndeosebi în perioada concediilor, pune mai mult ca oricînd problema unor planificări judicioase ale călătoriilor. Adeseori, ținta propusă a fi atinsă se află la sute de kilometri, iar automobiliștii care s-au decis să străbată asemănea distanțe trebuie să ia în calcul, pe lingă starea tehnică a mașinilor ori condițiile meteorutiere, capacitatea normală a fiecăruia de a rezista neîntrerupt efortului pe care îl presupune conducerea timp îndelungat a unui autovehicul. Monotonia unor trasee, numărul de ore petrecute fără întrerupere la volan, rezistența diferită la efort în funcție de virstă și starea sănătății, presiunea atmosferică, microclimatul, intervalul din zi ales pentru efectuarea călătoriei, toți acești factori și mulți alții, ca de pildă obiceiul de a se fuma în timpul conducerii ori

Vehicule cu două roțiîntîlniți în mare număr în acest sezon, pe artere din localități, ca și în afara acestora, bicicliștii, moto- retiștii și motocicliștii ridică atît in fața celor de la volan, cît și sub aspectul propriei lor securități probleme de conduită preventivă. In municipiul Satu Mare, un biciclist, care a efectuat fără să se asigure un viraj spre stingă, a nimerit sub roțile unui autovehicul. In locălitat^p" Li- pănești, județul Prahova, un copil de 14 ani a efectuat aceeași manevră imprudentă șl a fost lovit de un autoturism. La Muntehi, județul Galați, un motoretist care nu poseda permis de conducere, a intrat in coliziune cu un tractor și s-a accidentat grav. La Pecica, județul Arad. Un alt conducător de vehicul pe două roți nu a acordat prioritate în intersecție unui autovehicul, suferind vătămări corporale. De o mare importanță pentru securitatea bicicliș- tilor în trafic ește și starea psiho- fizică, alcoolul constituind un mare pericol și sursa multor accidente în rîndul acestora. în localitatea Bu- chin, județul Caraș-Severin. un biciclist, care se afla sub influența alcoolului, s-a dezechilibrat șl a pătruns, pe celălalt sens de mers, sub roțile autospecialei 34-B-2 009, care circula regulamentar.Motocicliștii și motoretiștii trebuie să acorde toată atenția adaptării permanente a vitezei la starea părții carosabile, la gradul de vizibilitate și la intensitatea traficului de vehicule și pietoni. Normele rutiere prevăd în mod expres viteze moderate de deplasare pentru aceste vehicule, in scopul protejării conducătorilor lor de accidente.De multă precauție trebuie să dea dovadă automobiliștii la depășirea vehiculelor cu două roți, menținind o distanță laterală corespunzătoare pentru a evita acroșarea acestora.

IN TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

si realizarea unor producții mari ia hectarîn telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, comitete județene de partid raportează încheierea recoltării urtor culturi de vară și obținerea de producții mari la hectar, superioare celor planificate, Aceste rezultate pun cu putere în evidență superioritatea agriculturii socialiste, marile posibilități ale acesteia de a da recolte deosebite la toate culturile. Realizările foarte bune din agricultură "se datorează grijii permanente a conducerii partidului și statului nostru, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, acordată acestei ramuri de bază a economiei naționale, care a beneficiat de continua extindere a mecanizării lucrărilor, folosirea unor soiuri și hibrizi de înaltă productivitate, de rezultatele cercetării științifice. De asemenea, la baza succeselor se află, alături de alți factori cu însemnată pondere, aplicarea cu rigurozitate a tehnălogiilor specifice fiecărei culturi, îngrijirea atentă a acestora în toate fazele de vegetație, de la semănat și pină la recoltare și depozitare. Cultivarea pe baze științifice a acestei neprețuite bogății a țării, pămintul - în condițiile marij proprietăți socialiste -, precum și munco plină de dăruire a oamenilor ce-și desfășoară activitatea în agricultură au făcut posibile rezultatele de autentică valoare din acest ăn, ce reprezintă încă o dovadă a fermității cu care sint transpuse în viață, la nivelul întregii țări, obiectivele noii revoluții agrare.Comitetele județene Constanța, Vilcea, Cluj și Gorj ale P.C.R. raportează terminarea recoltării culturii de fasole și obținerea unor producții medii de 5100, 5 051, 5 043 și, respectiv, 5 010 kg fa hectar; Comitetul județean Hunedoara al P.C.R. raportează terminarea recoltării ovăzului și obținerea unei producții medii de 5 038 kg la hectar.în aceste zile - se menționează în telegrame - oamenii muncii de la satș acționează pentru eliberarea terenului de resturi vegetale și executarea arăturilor, la întreținerea și irigarea culturilor, Ia recoltarea și livrarea legumelor și fructelor. De asemenea, o atenție deosebită se acordă stringerri și depozitării furajelor, urmărindu-se în toate unitățile agricole realizarea unei balanțe furajere corespunzătoare și cantitativ, și in structura planificată. O preocupare de seamă o reprezintă, totodată, finalizarea pregătirilor pentru buna desfășurare a campaniei agricole de toamnă, astfel înclt să se asigure, la toate culturile, obținerea unor prcducții cît mai mari.In încheierea telegramelor este exprimat angajamentul oamenilor muncii de la sate — cooperatori, mecanizatori, specialiști - de a-și consacra energiile înfăptuirii tuturor sarcinilor ce le revin, întimpinind cu realizări meritorii marile evenimente din viața partidului și a țării - cea de-a 45-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă șl antiimperialistă și Congresul al XlV-lea al partidului.
• Județul
• Județul
• Județul
• Județul

Județul

Unități cu producții mari la hectar

LA FASOLE ÎN JUDEJUL BIHOR

ÎN JUDEȚUL TELEORMAN
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Ulmeni — 5 102 kg la 
hectar

LA ORZOAICA 
DE PRIMĂVARĂ

IN JUDEȚUL
HUNEDOARA

o

Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Pomezeu — 3105 kg 
sămință și 3 881 kg tulpini la 
hectar
Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Cociuba Mare — 3 025 
kg sămînță și 3 781 kg tulpini 
Ia hectar
Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Tileagd — 3 015 kg să
mință și 3 768 kg tulpini la 
hectar

o

e

o

Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Șoîmuș — 5 960 kg 
hectar
întreprinderea Agricolă 
Stat Sitneria — 5 481 kg 
hectar

LA INUL 
DE FUIOR

IN JUDEȚUL BIHOR

la

de 
la

OVĂZ
ÎN JUDEȚUL BIHOR

întreprinderea Agricolă de 
Stat Oradea — 5 732 kg la 
hectar
Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Popești — 5 676 kg la 
hectar

LA FASOLE
Constanța - 5 100 kg la hectar 
Vîlcea - 5 051 kg la
Cluj - 5 043 kg la
Gorj - 5 010 kg la

Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Sacadat — 8 018 kg 
tulpini și 2 007 kg sămință la 
hectar
Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Căpilna — 7 882 kg tul
pini și 1971 kg sămință 
hectar

la

hectar
hectar 
hectar

LA INUL 
PENTRU ULEI
ÎN JUDEȚUL TIMIȘ

LA OVĂZ
Hunedoara 5 038 kg la hectar

Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Seceani — 3 240 kg să- 
mință ți 3 580 kg tulpini la 
hectar
Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Orțișoara — 3 160 kg 
sămînță și 3 420 kg tulpini la 
hectar

în telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, oamenii muncii din unitățile menționate raportează' terminarea recoltării culturilor de fasole, orzoaică de primăvară, in de fuior, in pentru ulei, ovăz și realizarea unor producții mari, superioare celor planificate.In aceste zile — se arată în telegrame — atenția lucrătorilor o- goarelor este îndreptată spre eliberarea terenurilor și efectuarea arăturilor, recoltarea și livrarea legumelor șl fructelor, stringerea și depozitarea furajelor. Importante alte forțe acționează pentru pregătirea in ceîe mai bune condiții a campaniei agricole de toamnă.Toți oamenii muncii de la sate — se evidențiază in încheierea telegramelor — sint hotărîti să acționeze cu toată dăruirea, într-un înalt spirit de disciplină, pentru a obține în acest an rezultate, cit mai bune la toate culturile, spo- rindu-și în acest fel contribuția la dezvoltarea multilaterală a țării, la creșterea nivelului de trai al întregului nostru popor.
Colective de oameni ai muncii din economie raportează obținerea

unor succese de seamă in înfăptuirea și depășirea planului

IAȘI : Noi spații comercialeConcomitent cu construcția de locuințe noi, care, după Congresul al IX-lea al partidului a ajuns la peste 100 000 apartamente în blocuri înălțate în Iași, Pașcani, Hîrlău ai Tîrgu Frumos, s-a creat la parterul acestora sau . în spații special amenajate un mare număr de unități comerciale și pentru prestări de servicii. în total, acestea însumează peste 325 000 metri pătrați. De cu- rînd. s-au mai dat în folosință 4 000 mp Spații comerciale în zona Combinatului de Utilaj Greu, în planul pe anul în curs mai sint prevăzute a se da în folosință spații comerciale irt suprafață de 30 000 mo. (Mauole Corcaci).
Adminisirația de Stat 

Loto-Pronosport 
informează :Seria acțiunilor cu caracter deosebit în luna august continuă cu o nouă TRAGERE EXCEPȚIONALA LOTO, ce va avea loc duminică, 13 august 1989. Iată, prin urmare, un nou prilej de â se obține importante cîștiguni în autoturisme, bani și excursii peste hotare. Interesantă și atractivă este și formula tehnică a acestui gen de tragere, oare prevede extragerea a 66' de numere, cuprinse in 7 extrageri. încadrate în două faze. Avînd in vCdefe sistemul de „legare" a extragerilor (cite două sau Cite trei), există posibilitatea de a se cîștiga și cti 3 numere din 18 și. respectiv. 24 extrase. Biletele in valoare de 25 de lei au acces Ia toate extragerile și, implicit, la întreaga paletă a celor 13 categorii de ciștiguri. Ultima zi de procurare a biletelor ou numerele favorite este simbătă, 12 august 1

în telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, noi colective de oameni ai muncii raportează îndeplinirea și depășirea prevederilor de plan pe perioada parcursă din acest an și din actualul cincinal. Clasa muncitoare, toți oamenii muncii, întregul nostru popor dau expresie hotărîrii unanimă de a răspunde prin remarcabile fapte de muncă chemării secretarului general al partidului de a îndeplini planul pe opt luni pînă la 23 August și pe întregul an pină la Congresul al XlV-lea al P.C.R.în telegrama Comitetului Județean Vrancea al P.C.R. se raportează că. La 9 august, oamenii muncii din acest județ, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, au indeplinit sarcinile de plan la producția-marfă industrială pe trei ani și opt luni, cu o depășire ds 1 263 milioane lei. Au fost depășite, de asemenea, prevederile la productivitatea muncii, precum și la producția netă cu 506 milioane lei. în condițiile reducerii substanțiale a consumurilor de materii prime, materiale, energie și combustibil.în perioada ’ care a mai rămas pină la sfirșitul lunii august — se subliniază în telegramă —, printr-o amplă mobilizare a forțelor creatoare și a mai bună punere în valoare a potențialului economic de care dispunem; partidului voastră, secretar voltarea brată a pe baza i
____  . datorită grijii și statului, a dumnea- mult iubite tovarășe general, pentru dez-armonioasă și echili- tuturor zonelor țării ____ celor mai înaintate cuceriri ale științei și tehnicii, vom livra suplimentar economiei naționale și la export însemnate cantități de produse ale industriei e- lectrotehnice. de mecanică fină, a- parataj electric de joasă tensiune» prefabricate din beton, confecții textile, tricotaje.Unitățile subordonate Consiliului Popular al Județului Giurgiu au realizat planul la producția-marfă

industrială și export pe trei ani și zece luni, urmînd ca. pină la sfirșitul lunii septembrie, să îndeplinească planul pe patru ani. ceea ce va permite livrarea suplimentară a unei producții de peste 215 milioane lei.Oamenii muncii din unitățile subordonate Consiliului Popular al județului Galați au indeplinit planul la producția-marfă industrială și la export pe trei ani și opt luni, urmind ca pînă Ia 23 August să obțină o producție suplimentară în valoare de aproape 40 lei.Unitățile Iui Popular au reportat pe trei ani . . ___ .ția-marfă industrială, export și livrări de mărfuri către fondul pieței. ceea __ _______1 ___ AA._.__obținerii unei producții-marfă industriale lei pinăOamenii muncii din unitățile e- conomice subordonate Consiliului Popular al județului Suceava au realizat sarcinile de plan pe trei ani și opt luni, creîndu-se condiții pentru obținerea unor produse fizice suplimentar prevederilor, in valoare de 77 milioane lei. iar indicatorul beneficii va fi depășit cu peste 76 milioane lei.Consiliul Popular al județului Timiș raportează că oamenii muncii din sectoarele de activitate ale economiei locale au indeplinit planul pe trei ani și opt luni! ceea ce permite să se realizeze pînă la sfirșitul lunii o producție suplimentară de 87 milioane lei.Oamenii muncii din unitățile e- conomice subordonate Consiliului Popular al județului Caraș-Severin raportează că au realizat planul la producția-marfă industrială pe trei ani și opt luni, urmind ca, pină la congresul partidului, să se obțină suplimentar o producție-marfă industrială în valoare de 32 milioane lei.Unitățile subordonate Consiliului Popular al județului Vilcea au realizat pianul la producția-marfă industrială pe trei ani și opt luni,

milioaneConsiliu- Ialomita planuluisubordonate al județului îndeplinirea și opt luni la produc-ce creează posibilitateapeste plan de 35 milioane la sfirșitul lunii.

urmind ca pînă la sfirșitul lunii să obțină o producție-marfă în valoare de 55 milioane lei. A fost totodaită îndeplinit planul la indicatorul fondul pieței pe patru ani ai cin- cinailului actual.Unitățile economice și social-cul- turale subordonate Consiliului Popular al județului Alba au realizat planul pe trei ani și opt luni la producția-marfă industrială încă de la 1 august, obținindu-se un spor de producție de 24,6 milioane lei. A fost indeplinit, de pianul pe patru ani ai lui la export.Oamenii muncii ditl consiliilor populare ale Botoșani au raportat indeplinirea planului propriu pe opt luni ale acestui an, ceea ce permite realizarea unor sporuri de producție în valoare de 6,7 milioane lei la pro- ducția-marfă industrială, 5,2 milioane lei la livrări de mărfuri către fondul pieței, 19 milioane lei la prestări servicii către populație și 25,8 milioane lei la venituri proprii la bugetul local.Consiliul Popular al orașului Dorohoi a realizat planul pe trei ani și opt luni, urmînd ca pînă la 31 august să se obțină suplimentar o producție-marfă industrială în valoare de 4,8 milioane lei, 2,6 milioane lei la prestări servicii către populație și 3,5 milioane lei la livrări de mărfuri către fondul pieței.Oamenii muncii de la Filatura de Lină Pieptănată Bistrița au raportat indeplinirea planului la producția-marfă industrială pe patru ani, ceea ce permite ca pină la sfirșitul lunii august să se obțină o producție suplimentară de 30.5 milioane lei.întreprinderea „Marmura" Sime- ria, județul Hunedoara, a raportat realizarea sarcinilor de plan la producția-marfă industrială pe patru ani, obținînd o producție suplimentară de 30 milioane lei.Oamenii muncii de la întreprinderea de Construcții Navale și Prelucrări la Cald Drobeta-Turnu Severin au îndeplinit planul la producția-marfă industrială pe

livrări de mărfuri către

asemenea. cincinaLu-unitățile județului

trei ani șl opt luni, succes materializat într-un spor de 91,5 milioane lei.întreprinderea de Confecții Oradea a indeplinit planul la producția-marfă industrială pe trei ani și opt luni, ceea ce permite livrarea suplimentară a unor produse însumînd circa 55 milioane lei.întreprinderea „Sînterom" Cluj- Napoca a raportat indeplinirea planului pe trei ani și opt luni, estimindu-se ca. pînă la 23 August, să se obțină un spor de pro- ducție-marfă industrială de 22 milioane lei.Oamenii muncii de la întreprinderea Județeană de Producție Industrială și Prestări Servicii Botoșani au raportat indeplinirea planului pe trei ani și opt luni la producția-marfă industrială, producția în unități fizice, nvrări de mărfuri la fondul pieței, ceea ce permite să se obțină, pină la Sfîr- șitul lunii, o producție suplimentară de 15,2 milioane lei.Colectivul Trustului Antrepriză Generală de Construcții Industriale Iași a realizat planul pe opt luni din acest an cu un avans de 28 zile, obținînd un spor de producție de construcții-montaj de 105 milioane lei și de 45 milioane lei la producția industrială.Unitatea Agroindustrială Suceava a raportat Îndeplinirea planului pe opt luni cu 29 zile mai devreme. urmind să realizeze suplimentar o producție-marfă de peste 35 milioane lei.întreprinderea de Piese de Schimb și Reparații Utilaj Minier Deva a realizat planul pe opt luni din acest an cu 23 de. zile mai devreme, urmînd ca pină la sfirșitul lunii să livreze suplimentar o producție-marfă industrială în valoare de 17 milioane lei.în telegrame se exprimă angajamentul comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din aceste unități de a acționa in continuare cu abnegație și responsabilitate pentru Înfăptuirea exemplară a sarcinilor de plan, sporindu-și astfel contribuția la dezvoltarea multilaterală a țării.

ACTUALITATEA SPORTIVĂ

BASCHET. în ziua a 5-a a Campionatelor europene de baschet pentru cadete. competiție ce se desfășoară în sala „Olimpia" din Timișoara. selecționata României a întrecut cu scorul de 77—60 (30—30) echipa Ungariei. Alte rezultate : Cehoslovacia — Olanda 59—35 (28—22); R.F. Germania — Italia 71—69 (35—28) U.R.S.S. — Grecia 74—30 (35—12) ; Franța — Polonia 45—44 (27—26).CICLISM O Ieri s-a Cea de-a 33.-a ediție internaționale Cicliste ța", la care participă din țara noastră, precum și sportivi din Polonia și U.R S.S. Prima etapă. desfășurată pe traseul Ploiești — Tîrgoviște — Moreni — Ploiești, a
dat startul în a competiției „Cupa Voin- 87 de rutieri

revenit la sprint polonezului Jan Skovronek. înregistrat pe distanța de 111 km în 2 h 57’30”. Pe locurile următoare, in același timp cu învingătorul. s-au clasat Olimpiu Celea (Steaua) și Slawomir Barul (Start- Polonia). Astăzi, la ora 10,30, se va disputa etapa a Il-a (contracrono- metril individual — 3 km la Scăienl), iar după-amiază. de la ora 17. este programată etapa a IlI-a (circuit in Ploiești — 50 km). • După 7 probe disputate, in „Cupa mondială" la ciclism primul loc este ocupat de irlandezul Sean Kelly, cu 36 puncte, urmat de olandezul Frans Maassen Ed wig

drul Balcaniadei de fotbal pentru e- chipe de juniori. Iată rezultatele înregistrate : Grecia — România II 3—2 (1—2) ; Turcia — România 3—1 (0-1).

landezul Sean Kelly, cu 36 pi urmat de olandezul Frans Ma (23 puncte) și de belgianul van Hooydonck (20 puncte).FOTBAL. La Bacău s-au tat miercuri primele meciuri dispu- din ca-

ATLETISM. „Cupa mondială" la atletism se va desfășura anul acesta între 8 și 10 septembrie, la Barcelona, și va reuni selecționate continentale, precum și echipele U.R.S.S., S.U.A.. Marii Britanii(masculin) și R. D. Germane (feminin). In vederea acestei competiții de anvergură echipa feminină a Europei, în care au fost selecționate și 4 atlete românce, va fi alcătuită astfel : 100 m și 200 m plat — Laurence Bily (Franța) ; 400 m plat — Marie P6reC (Franța) ; 800 m — Doina Me- linte (România) ; 1 500 m — Yvonne Murray (Marea Britanie) ; 3 000 m — Paula Ivan (România) ; 10 000 m — Ingrid Kristiansen (Norvegia) ; 100 m garduri — Claudia ZackieWicz

(R.F.G.) ; 400 m garduri — Sally Gunnell (Marea Britanie) ; înălțime — Alina Astafei (România) ; lungime — Marteta Ucu (România) ; greutate — Claudia Loch (R.F.G.) ; disc — Svetlana Hristova (Bulgaria) ; suliță — Trine Solberg (Norvegia).HANDBAL. Competiția internațională de handbal pentru juniori „Cupa Prietenia", desfășurată la Le- nigrad, a luat Sfirșit cunigrad, a luat sfirșit cu victoria echipei U.R.S.S. Formația României a ocupat locul patru. Iată și ultime-Ungaria Româniale rezultate : U.R.S.S.25— 19 ; R. D. Germană26— 24.

lianul Jeff Leisk („Honda") șl belgianul Eric Geboers („Kawasaki"). In clasamentul general se menține lider David Thorpe (278 puncte), secundat de Eric Geboers (263 puncte). • Pe circuitul de la Donington Park s-au desfășurat întrecerile „Marelui premiu" al Angliei la mo- tociclism viteză, probă contlnd pentru campionatul mondial. La clasa 125 cmc., victoria a revenit spaniolului Sito Pons („Honda"), cu o medie orară de 145,570 km. iar la clasa 250 cmc, olandezului Hans Spaan („Honda").
MOTOCICLISM. • Campionatul mondial de motocros. la clasa 500 cmc., a programat în localitatea belgiană Namur un concurs in care victoria a revenit englezului David Thorpe („Honda"), urmat de austra-

TENIS. Tn clasamentul general al „Marelui premiu" continuă să conducă. cehoslovacul Ivan Lendl cu 5 698 puncte, urmat de vest-germa- nul Boris Becker (3 679 p.), suedezul Stefan Edberg (3152 p.), americanii Brad Gilbert (2 506 p.), John McEnroe (2 140 p.) etc.
i
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Manifestări consacrate 
marii sărbători a poporului român

Eliminarea armelor nucleare - problema 
cea mai importantă a prezentului

Realizările remarcabile obținute de poporul român In anii construcției socialiste, cu precădere marile înfăptuiri ale perioadei de profunde prefaceri revoluționare inaugurate de Congresul ol IX-lea al P.C.R., legate indisolubil de gîndirea novatoare și activitatea neobosită ale secretarului general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, sînt evidențiate in cadrul unor manifestări dedicate peste hotare celei de-a 45-a aniversări a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistâ de la 23 August 1944.
BEIJING 9 (Agerpres). — Sub 

auspiciile Școlii superioare de 
partid de pe lingă C.C. al P. C. 
Chinez a avut loc vernisajul unei 
expoziții de carte românească. 
Amenajat in sala expozițională a 
bibliotecii instituției, fondul de 
carte românească oferă cercurilor 
de specialitate și publicului din 
capitala Chinei volume reprezenta
tive din domeniile politic, istoric, 
științific, beletristic si artistic.

La loc de cinste se află expuse 
cele mai recente apariții editoriale 
din opera conducătorului partidului 
și statului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, importante do
cumente de partid și de stat ale 
României.

Totodată, sînt prezentate. în ori
ginal și în traducere, inclusiv în 
limba chineză, lucrări de înaltă ți
nută științifică ale tovarășei aca
demician doctor inginer Elena 
Ceaușescu.

La festivitatea inaugurală a luat 
cuvintul Xue Ju, membru al C.C. 
al P.C. Chinez, prim-prorector al 
școlii, care, adresîndu-se partici- 
panților in numele C.C. al P. C. 
Chinez, al tovarășului Qiao Shi, 
membru al Comitetului Permanent 
al Biroului Politic, secretar al C.C. 
dl P.C.C., rectorul școlii, precum 
și al cadrelor didactice și activiș
tilor instituției, a spus : „La 
23 August 1944, poporul român, sub 
conducerea Partidului Comunist 
Român, a înfăptuit cu succes insu
recția armată, a obținut victoria în 
revoluția de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperia- 
listă și a instaurat puterea demo
cratică". Vorbitorul a subliniat 
transformările petrecute in România în timpul construcției socialis
te, dezvoltarea tuturor sectoarelor 
de activitate în tara noastră, care 
creează fundamentul trainic al ri
dicării necontenite a gradului de 
civilizație materială și spirituală a 
națiunii române, relevînd : „Toate 
realizările strălucite ale poporului 
român au fost obținute sub condu
cerea tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România".

Apreciind, în încheiere, că „re
lațiile de deplină înțelegere și 
strinsă colaborare cliirio-române se 
bazează pe o prietenie trainică, de 
lungă durată", Xue Ju a arătat : 
„Țările noastre își ridică ferm gla
sul pentru apărarea independenței 
și demnității naționale, pentru asi
gurarea păcii în lume".

Cu prilejul vernisajului. Școlii 
superioare de partid i-a fost oferit 
un set de volume, menit să îmbogă
țească fondul românesc de carte 
aflat în dotarea bibliotecii insti
tuției.

MAREA BRITANIE
■ j

Remaniere guvernamentală prevestitoare 
a unei „toamne fierbinți"Cu puțin timp în urmă, cînd cabinetul conservator condus de primul- ministru Margaret Thatcher marca un deceniu de guvernare neîntreruptă, stabilind astfel un record de longevitate în practica parlamentarismului britanic, revista franceză „LE POINT11 scria : „Sărbătorind 10 

ani de cind se află in fruntea gu
vernului, primul-ministru al Marii 
Britanii și-a propus in mod vădit 
un plan ambițios — acela de a reda 
țării sale o strălucire pierdută o 
dată cu pierderea posesiunilor colo
niale, și anume strălucirea unei pu
teri politice majore, ținind cont de 
faptul că nu este un gigant eco
nomic".De atunci n-au trecut decît două luni ! între timp, s-au petrecut multe, Premierul Thatcher a recurs acum la cea mai serioasă remaniere din întreaga perioadă de cînd se află la putere, în încercarea de a da cabinetului său o imagine nouă, mai favorabilă, cu care să se prezinte electoratului. Electorat care, nu trebuie uitat, a exprimat un vot masiv de neîncredere în guvern, cu prilejul alegerilor de la 15 iunie pentru desemnarea deputaților britanici în parlamentul vest-euro- pean. Unii comentatori încearcă să acrediteze ideea că acest recul serios s-ar fi datorat „lipsei de inspirație11 a agenților electorali conservatori, care au fost de data a- ceasta „depășiți în inventivitate11 de către cei laburiști.Oricum, potrivit părerii anumitor observatori, șeful guvernului britanic a folosit prilejul pentru a se debarasa de unii membri ai cabinetului, cum ar fi fostul ministru de externe Geoffrey Howe, a cărui politică favorabilă „Europei celor 12“ îi displăcea „doamnei de fier11, în plus ea văzînd în fostul titular al Foreign Office-ului un eventual rival periculos. înlocuirea lui Howe printr-o figură relativ nouă pe scena politică britanică, John Major, alături de numirea unui nou ministru al mediului înconjurător (în persoana lui Christopher Patten) — ambii fiind agreați în egală măsură de Margaret Thatcher și considerați ca posibili succesori ai acesteia, intr-un viitor îndepărtat — formează obiectul principal al speculațiilor in cercurile politice britanice.Dincolo insă de acest aspect pri

Au participat membri ai condu
cerii Școlii superioare de partid, 
reprezentanți ai Secției pentru re
lații externe a C.C. al P.C.C., Mi
nisterului Afacerilor Externe, Aso
ciației de prietenie China-România 
și Asociației de prietenie a poporu
lui chinez cu străinătatea, cores
pondenți ai Radioteleviziunii și 
agenției China Nouă, un numeros 
public.

MADRID 9 (Agerpres). — Sem
nificația istorică a zilei de 23 Au
gust in viața poporului român și 
marile realizări obținute de tara 
noastră în anii construcției socia
liste au fost puse în evidentă în 
cadrul unei manifestări organizate 
în localitatea spaniolă Arganda del 
Rey. A luat cuvintul, cu acest pri
lej, primarul orașului, Pedro Diez 
Olazabal.

Manifestarea a prilejuit prezen
tarea unui stand de carte româ
nească, in prim-plan fiind expuse 
volume din gîndirea social-politică 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România. De ase
menea, au fost prezentate lucrări 
din opera științifică a tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu.

In cadrul expoziției de fotografii 
„România 1944—1989" au fost înfă
țișate aspecte ale remarcabilelor 
realizări economice, sociale și din 
alte domenii obținute de poporul 
român în anii construcției socia
liste, în mod deosebit in perioada 
ce a urmat Congresului al IX-lea 
al P.C.R.

La festivitatea Inaugurală au 
participat reprezentanți ai partide
lor politice, consilieri și alți membri 
ai conducerii municipale, reprezen
tanți ai întreprinderilor și institu
țiilor locale, un numeros public. 
Manifestarea s-a bucurat d» un 
deosebit succes.

ANKARA 9 (Agerpres). — O ex
poziție de fotografii înfățișind mă
rețele realizări ale poporului român in dezvoltarea economică și socială 
a patriei în cei 45 de ani care au 
trecut de la actul istoric de la 
23 August ‘1944 și îndeosebi în 
ultimii 24 de ani, de cind in 
fruntea partidului și a statului se 
află președintele Nicolae Ceaușescu, 
a fost inaugurată la centrul expo- 
zițional din orașul Corum, in 
Turcia.

Un loc distinct în expoziție îl 
ocupă prezentarea realizărilor de 
seamă dobindite în dezvoltarea 
științei și tehnicii românești, sub 
conducerea directă, de înaltă com
petență, a tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, 
strălucit om politic și savant de 
largă recunoaștere internațională.

vind rivalitățile din, sinul Partidului Conservator, mulți comentatori consideră că ceea ce s-a petrecut pe scena politică a Marii Britanii reprezintă rezultatul unei politici care a ignorat interesele fundamentale ale maselor populare și care a fost favorabilă doar cercurilor monopoliste.Ce-i drept, după venirea la putere, în 1979, conservatorii au reușit — printr-o politică monetaristă drastică — să stabilizeze finanțele țării, Marea Britanie ajungînd să nu mai fie considerată, ca mai înainte, drept „bolnavul Europei11. Economia, după o perioadă de stagnare, a început să marcheze indici pozitivi de creștere și inflația să scadă rapid. în ceea ce privește însă șomajul, acesta a cunoscut un ritm intens de creștere, ajungînd la un moment dat — chiar potrivit datelor oficiale — la circa 3,5 milioane. Pe la începutul anului 1984, datele oficiale privind șomajul au început să înregistreze reduceri însemnate, ca urmare a modificării criteriilor de înregistrare a persoanelor fără de lucru. Astfel, din „nomenclatorul11 șomerilor au fost, rînd pe rînd, eliminate diverse categorii de cetățeni. Ca urmare, n-au mai fost considerați ca fiind șomeri cei care au renunțat să mai caute un Ioc de muncă, care au de lucru doar sporadic, care urmează diverse cursuri de calificare, ca și persoanele care nu vor să se înscrie pe listele de la oficiile de plasare etc. în paralel, s-a extins sistemul „job sharing11, ceea ce a făcut ca în același post să lucreze, bineînțeles parțial, cite două sau chiar trei persoane. Aceste procedee „cosmetice11 de deghizare a șomajului real au și determinat sindicatele să aprecieze că, de fapt, în prezent în Marea Britanie nu sînt doar 1,9 milioane șomeri, cum arată guvernul, ci peste 3,3 milioane.Dar „boom“-ul de pe plan economic n-a avut o viață prea lungă. Lira sterlină, care Ia un moment dat cîștigase în valoare, a început iar să bată pasul pe loc ; balanța comercială, activă în perioada 1981— 1985, este acum deficitară, înregis- trînd un minus anual de 18 miliarde lire sterline ; față de 1984, rata inflației este în prezent aproape de trei ori mai mare, fiind cea mai ridicată din țările capitaliste dez

In alocuțiunile rostite cu acest 
prilej, a fost evidențiată dezvol
tarea relațiilor dintre România și 
Turcia, dintre poporul român și 
poporul turc.

La festivitatea de deschidere au 
participat Sevket Ekinci, guverna
torul provinciei Corum, Turfan Ki- 
licloglu, primarul orașului, alte 
persoane oficiale, un numeros pu
blic.

CIUDAD DE MEXICO 9 (Ager
pres). — Prestigiul international de 
care se bucură președintele 
Nicolae Ceaușescu, activitatea sa 
neobosită in favoarea păcii, a de
zarmării, securității și cooperării 
internaționale au fost evidențiate 
in alocuțiunile rostite de către 
prof. Miguel Infante, directorul 
școlii secundare „Republica Socia
listă România", din Ciudad de Me
xico, și de prof. Carlos Arevalo, in 
cadrul unei manifestări desfășura
te la sediul acestei instituții de în- 
vățămint. Vorbitorii au evocat, de 
asemenea, momente semnificative 
din istoria României, realizările 
remarcabile ale poporului nostru 
pe plan economic și social.

Bibliotecii școlii i-a fost donat 
un set de cărți cuprinzind vo
lume din opera tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și lucrări știin
țifice ale tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu.

O manifestare similară a avut 
loc, de asemenea, la o altă institu
ție de invățămint purtind numele 
țării noastre.

HELSINKI 9 (Agerpres). — în
semnătatea revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă din August 1944, 
mărețele realizări obținute în toa
te domeniile de activitate de po
porul român în anii construcției 
socialiste, îndeosebi in perioada 
deschisă de cel de-al IX-lea Con
gres al Partidului Comunist Ro
mân, au fost evocate în cadrul 
unei manifestări desfășurate la 
Centrul de artă din orașul finlan
dez Voipaala. Au fost inaugurate, 
de asemenea, o expoziție de carte 
și o expoziție de pictură contem
porană românească. A luat cuvin
tul, cu acest prilej, prof. Pauli 
Lindgren, prorectorul Universității 
din Turku, președintele „Asocia
ției de prietenie Finlanda—Româ
nia".

La manifestare au participat 
Pertti Kataja, primarul orașului, 
alte oficialități locale, oameni de 
cultură și artă, ziariști.

VIENA 9 (Agerpres). — O „Sea
ră culturală românească" s-a des
fășurat în orașul austriac Schwa- 
nenstadt, sub auspiciile „Asociației 
de prietenie Austria—România".

Cu acest prilej au fost puse in 
evidență progresele realizate de 
țara noastră în toate domeniile, în 
special marile succese din ultimii 
24 de ani, de cind la conducerea 
partidului și a țării se află pre
ședintele Nicolae Ceaușescu.

A luat cuvintul, în cadrul mani
festării, primarul localității, Ru
dolf Staudinger.

A fost vernisată o expoziție de 
artă plastică românească.

voltate. La aceasta se adaugă și vestea deloc îmbucurătoare că producția ‘de petrol din Marfea Nordului, care aducea uriașe venituri trezoreriei britanice, a atins nivelul cel mai redus din ultimii cinci ani. Dacă consumul de petrol al țării nu va scădea, Marea Britanie va trebui să redevină, în scurt timp, importatoare de țiței.Cu. toate aceste evoluții sinuoase, marile firme și companii au realizat în anii ’80 profituri din ce în ce mai mari, acțiunile lor crescînd în general cu 16—42 la sută, unele chiar du- blîndu-și valoarea.Ce s-a întîmplat însă la celălalt pol al societății ? „In timp ce bo
gății au devenit și mai bogați — scria săptămînalul "LABOUR WEEKLY» — săracii sint și mai 
săraci". Purtătorul de cuvînt pentru problemele financiare al Partidului Laburist preciza, în cadrul unei conferințe de presă, că în prezent circa 12 la sută din populația țării trăiește sub limita oficială a sărăciei (se precizează că 10 milioane de persoane au chiar venituri inferioare celor admise ca „minime1* în celelalte state vest-europene). Din 1979 și pînă în prezent — arată studii elaborate de Partidul Laburist — 
unu la sută .din cei mai bogați bri
tanici și-au dublat averile, în timp 
ce veniturile a patru milioane de 
familii sărace au scăzut cu zece la 
sută. .în politica conservatorilor de favorizare a celor bogați și de intensificare a exploatării maselor muncitoare un rol însemnat îl are și reprivatizarea unor importante sec
AUSTRIA

Controverse în

Numărînd printre vecinii săi două din țările membre ale Comunității economice vest-europene — Republica Federală Germania și Italia — Austria acuză de mult timp consecințele negative ce decurg pentru schimburile sale economice din restricțiile și barierele vamale impuse de Piața Comună (65 la sută din exporturile austriece și 68,5 la sută din importuri se efectuează cu țările membre ale C.E.E., o pondere deosebită revenind. în aceste tranzacții comerciale, R.F.G.).în consecință, reglementarea raporturilor cu C.E.E. a devenit. încă din perioada anilor ’60, o preocupare constantă a oficialităților de la Vie-

TOKIO 9 (Agerpres). — La Tokio au continuat lucrările celei de-a doua conferințe mondiale a primarilor pentru pace prin solidaritatea orașelor, desfășurată cu prilejul împlinirii a 44 de ani de la primul bombardament atomic asupra orașelor nipone Hiroshima și Nagasaki. Primarul orașului Nagasaki, Hitoshi Motoshima, a făcut un apel la eliminarea armelor nucleare ca sarcina cea mai importantă a prezentului. La rîndul său, președintele Consiliului orășenesc Nagasaki, Toru Sato, a subliniat că omenirea dorește noi măsuri de dezarmare, și în primul rînd lichidarea armelor nucleare.Miercuri, ziua In care s-au împlinit 44 de ani de la bombardamentul atomic asupra orașului Nagasaki,
În favoarea dialoguluiPHENIAN 9 (Agerpres). — Comitetul pentru reunificarea pașnică a patriei a dat publicității o Carte Albă asupra dialogului Nord-Sud, publicată de ziarul „Nodon Sinmun* 1 și reluată de agenția A.C.T.C., în care critică autoritățile sud-coreene pentru acțiunile lor îndreptate împotriva reunificării și a convorbirilor dintre cele două părți. Autoritățile de la Seul — se arată în document —

TUNIS: încheierea lucrărilor conferinței 
Mișcării palestiniene „Al-Fatah"TUNIS 9 (Agerpres). — La Tunis s-au încheiat, miercuri, lucrările celei de-a V-a conferințe a Mișcării palestiniene „Al-Fatah“. Participan- ții au adoptat o rezoluție politică în care se subliniază că problema palestiniană este principala problemă a conflictului arabo-israelian. Documentul reafirmă. totodată, dreptul poporului palestinian la autodeterminare și la crearea unui stat independent propriu. Rezoluția subliniază rolul conducător al O.E.P. in calitate de singur reprezentant legitim al poporului palestinian și cheamă la intensificarea tuturor formelor de luptă împotriva ocupației israeliene, inclusiv a celor militare, dar în afara zonelor cuprinse de

Reluarea negocierilor între reprezentanții
guvernului angolezKINSHASA 9 (Agerpres). — Reprezentanții guvernului Angolei au reluat negocierile cu gruparea de opoziție Unita într-o localitate situată în apropiere de Kinshasa, precizează un comunicat difuzat în capitala zaireză. Scopul acestor negocieri este soluțiorfarea conflictului

R.S.A.: Amplă demonstrație de protest 
împotriva apartheiduluiPRETORIA 9 (Agerpres). — O amplă manifestație de protest împotriva apartheidului s-a desfășurat la Capetown. Participanții au condamnat cu fermitate rasismul și politica represivă față de toți cei care se pronunță împotriva apartheidului. Luînd cuvintul, arhiepiscopul Desmond Tutu, laureat al premiului Nobel pentru pace, a arătat că majoritatea covîrșitoare a populației R.S.A. se pronunță hotărîț. împo

toare de stat ale economiei, ceea ce nu a făcut altceva decît să asigure profituri suplimentare monopolurilor.Ca expresie a profundei nemulțumiri față de politica economică și socială a cabinetului conservator, în ultima vreme, in ciuda legislației antisindicale impuse de guvernul conservator, s-au desfășurat mari acțiuni muncitorești. Au fost In grevă, în ciuda amenințărilor patronatului, docherii, muncitorii din transporturi (de la căile ferate și metrou), alte categorii de salariați. Chiar și buletinul parlamentului, care publică cifrele oficiale, atestă că acest an este „cel mai neliniștit11 pe frontul muncii din Marea Britanie din ultimele decenii. șToate acestea se petrec cu o lună înainte de începerea „sezonului congreselor11, cînd sindicatele, ca și principalele formațiuni politice britanice își vor ține convențiile anuale. Un suflu nou pare să se simtă în cadrul Partidului Laburist, care speră să cîștige alegerile din 1991, în baza noului său proiect de program, „revăzut" și „corectat". La rîndul său, Partidul Conservator intenționează „să se mobilizeze pentru a reface terenul pierdut". Dar pentru aceasta — după cum menționa publicația londoneză „SUNDAY TIMES" — „simpla remaniere a guvernului nu este de ajuns".Sînt tot atîția indici care par a prevesti, așa cum subliniază presa de la Londra, „o toamnă fierbinte" pe scena politică și socială britanică.
Nicolae PLOPEANU

na și a altor organisme și organizații austriece, opiniile și soluțiile avansate acoperind o paletă largă de considerente dintre cele mai diverse, adesea contradictorii în funcție de interesele specifice grupurilor angajate în dezbatere. După zece ani de negocieri dificile, în 1972 Austria a încheiat un acord global cu Piața Comună, care prevedea unele reduceri reciproce ale tarifelor vamale, aplicate gradual unui grup restrîns de mărfuri. Produsele agrare erau aproape excluse din acest aranjament care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1973.La vremea respectivă, acordul cu C.E.E. a generat vii dispute în rîn

zeci de mii de adversari ai armelor nucleare s-au adunat în Parcul Păcii din această localitate. A fost lansat un apel pentru eliminarea arsenalelor nucleare din lume, pentru oprirea escaladării cursei înarmărilor și a uriașelor cheltuieli destinate armelor de distrugere în masă.ATENA 9 (Agerpres). — în capitala Greciei a fost inaugurat un simpozion organizat din inițiativa mișcării antirăzboinice „Apelul de la Acropole* 1. Iau parte militant! pentru pace din Grecia și din alte țări. Sînt examinate probleme privind intensificarea acțiunilor forțelor păcii în vederea dezarmării, în primul rînd a dezarmării nucleare.
au amînat pe termen nedefinit contactele dintre parlamentarii din Nord și Sud, menite să pregătească o reuniune parlamentară comună, precum și convorbirile preliminare pentru întrevederi politice și militare la nivel inalt. Cartea Albă cere autorităților sud-coreene să renunțe la ho- tărîrile lor unilaterale în acest sens și să reia dialogul Nord-Sud.

Intifada. Documentul reafirmă dreptul poporului palestinian la autodeterminare și la crearea unui stat independent, arătînd că viitoarele relații cu Iordania vor fi edificate în cadrul unei confederații. Conferința a subliniat, de asemenea, necesitatea organizării, sub egida O.N.U., a unei conferințe internaționale în problemele Orientului Mijlociu, oare să stea la baza instaurării păcii în regiune. Delegații s-au pronunțat pentru continuarea dialogului cu forțele democratice israeliene, care recunosc drepturile Inalienabile ale palestinienilor și Organizația pentru Eliberarea Palestinei — ca singur reprezentant legitim al poporului palestinian.
și gruparea Unitaintern angolez, pe baza acordului de la Gbadolite, încheiat între cele două părți în iunie acest an. La actuala rundă de negocieri se are în vedere, în principal, aplicarea în practică a acordului de încetare a focului și integrarea membrilor Unita in societatea angoleză.

triva apartheidului și inegalității, pentru libertate și democratizarea vieții politice și sociale.Demonstrația s-a înscris în șirul de acțiuni de protest ce au loc în Africa de Sud în perioada premergătoare așa-ziselor „alegeri paria- mentare11, prevăzute pentru luna septembrie, de la care sînt excluși cei circa 26 milioane de cetățeni aparținînd majorității de culoare din -țară.
dul opiniei publice austriece, dispute care‘continuă și astăzi în forme și cu argumente îmbogățite.Acum, în perspectiva creării, pînă la' finele anului 1992, a Pieței comunitare unice, guvernul austriac exprimă temerea că exporturile țării spre statele membre ale C.E.E. vor îhtimpina discriminări crescînde. Ca urmare, după mari strădanii de a convinge opinia publică internă și de a ' depăși adversități proprii existente-în cele două mări partide — socialist și populist — care formează cabinetul dek'coaliție, ministrul de externe austriac, Alois Mock, a prezentat, la 17 iulie, la Bruxelles, în numele guvernului, ‘cererea de aderare la C.E.E. în prealabil, partenerii de coaliție au convenit amănuntele privind mandatul pe baza căruia să se desfășoare negocierile. Potrivit revistei vest-germane „Der Spiegel", 'Viena nu ar dori să se abată în tratativele sale privind aderarea la Piața Comună de la „principiul menținerii neutralității permanente, apărării standardului social și al mediului ambiant, considerat mai ridicat în republica alpină decît în țările membre ale C.E.E., și menajării situației specifice a agriculturii austriece".Negocierile se anunță lungi și anevoioase, întrucît C.E.E. este angajată în realizarea pieței interne unificate a „celor 12“ pînă în 1992, proces ce generează el însuși multiple dispute și controverse printre parteneri, iar primirea unui al 13-lea membru, pe lingă complicatele formalități cerute de autoritățile de Ia Bruxelles, nu trezește un mare entuziasm printre cei ce ar urma să-și dea sau nu consimțămîntul.Pe plan economic, autoritățile de la Viena speră că o dată cu aderarea la C.E.E. va fi stimulată activitatea de investiții prin atragerea capitalului străin. Structura economiei austriece se caracterizează prin existența unui sector etatizat, cu mari întreprinderi industriale și instituții bancare, alături de o masă preponderentă numeric de producători mici și mijlocii. Diferențieri structurale există și în agricultură. 8 la sută din populația Austriei este ocupată în agricultură. Pînă la aderarea Spaniei și Portugaliei la C.E.E. 44,6 la sută din suprafața arabilă din cele zece țări ale Pieței Comune aparținea fermierilor cu peste 50 de hectare. în Austria, marile proprietăți agricole dețin numai 16,5 la sută din terenurile cultivate. Procesul de ruinare a micilor fermieri este. în consecință, mai avansat în C.E.E. Pornind de Ja aceste situații specifice, cercurile economice, sindicale și politice, care exprimă mari îndoieli privind avantajele aderării la C.E.E., consideră că acceptarea reglementărilor Pieței Comune ar deschide larg porțile marilor capitaluri în industriile cheie. în sectorul etatizat, care se

Domnului RODRIGO BORJA CEVALLOS
Președintele Republicii Ecuador QUITOCu ocazia aniversării sărbătorii naționale a Ecuadorului, am plăcerea de a vă adresa, in numele poporului român și al meu personal, cele mai sincere felicitări, împreună cu urări de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate pentru poporul ecuadorian prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Extinderea cooperării în Balcani este în interesul 
păcii și al popoarelor din regiune

Declarația adjunctului ministrului de externe al GrecieiATENA 9 (Agerpres). — într-o declarație făcută presei, Ghiorghios Papoulias, adjunct al ministrului de externe al Greciei, a subliniat că extinderea cooperării în Balcani reprezintă un element hotărîtor în politica externă a țării sale, relatează agenția Taniug. El a adăugat că Grecia va respecta angajamentele asumate în cadrul reuniunilor inter-
După încheierea Conferinței 

centro-americane la nivel înalt
Satisfacție exprimată de secretarul general al O.N.U.NAȚIUNILE UNITE 9 (Agerpres). — într-o declarație dată publicității la New York, secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, își exprimă satisfacția față de rezultatele Conferinței centro-americane la nivel înalt de la Tela, din Honduras, îndeosebi față de voința politică manifestată de participanți privind soluționarea pe cale pașnică a stării conflictuale din America Cen

Nemulțumire în cercurile administrației de la WashingtonWASHINGTON 9 (Agerpres). — Situîndu-se pe o poziție contrară intereselor popoarelor și păcii în America Centrală, administrația Statelor Unite se declară „nemulțumită" de documentele finale ale Conferinței la nivel înalt a țărilor centro-americane. desfășurată la
„O nouă provocare 
a S.U.A. la adresa 
Republicii Panama"CIUDAD DE PANAMA 9 (Agerpres). — Trupe ale forțelor armate ale S.U.A. staționate îin Zona Canalului Panama au pătruns, marți, in localitatea panameză Arraijan, la vest de capitala țării, amenlnțînd că deschid focul împotriva populației — relatează agenția Prensa Latina, citind surse locale oficiale. Primarul localității, Alberto de Santiș, care a precizat că trupele erau Însoțite de blindate și se bucurau de sprijin aerian, a calificat acțiunea drept o nouă provocare a S.U.A. la adresa Republicii Panama, o acțiune care încalcă suveranitatea țării și violează acordurile panamezo-nord- americane privind Canalul Panama.Comandantul-șef al forțelor de apărare panameze, generalul Manuel Antonio Noriega, a denunțat intenția administrației S.U.A. de a-și perpetua prezența în zona Canalului Panama — transmite agenția Prensa Latina. El a arătat că, de la bazele militare de pe teritoriul panamez, S.U.A. controlează întreaga regiune, pînă în Arhipelagul Malvinelor (Falkland), prin intermediul unor puternice mijloace electronice.
confruntă în prezent cu dificultăți serioase în domeniul bancar, declan- șînd un proces galopant de „înghițire11 a întreprinderilor mici și mijlocii din industrie și agricultură. Anul trecut, 104 firme din țările Pieței Comune și-au schimbat proprietarul. Această tendință s-ar răsfrînge și asupra Austriei. în cazul aderării la C.E.E., susțin adversarii acestei decizii a guvernului de la Viena.Dar cea mai controversată problemă rămîne compatibilitatea statutului de neutralitate al Austriei cu obligațiile ce și le-ar asuma în cazul aderării la C.E.E. După cum se știe, nici pină acum unele țări membre ale Pieței Comune, cum este cazul Angliei, de pildă, nu s-au împăcat cu gîndul de a transfera autorităților supranaționale de la Bruxelles prerogative care țin de competenta exclusivă a parlamentelor și guvernelor naționale. Considerînd ca neîntemeiată afirmația că neutralitatea nu ar fi subminată de apartenență la C.E.E., ziarul independent olandez „Telegraaf" scrie : „Piața Comună a hotărît încă la începutul deceniului 70 să promoveze o politică comunitară nu numai in domeniul economic si financiar, ci și în cel al securității militare".„Cu cit comunitatea vest-europea- nă — aprecia fostul ministru de externe finlandez, Sorsa — se străduiește să constituie o uniune europeană în care hotărîrile de politică externă ar urma să dobîndească un caracter supranational, cu atît mai clar devine faptul că neutralitatea tării noastre nu este compatibilă cu apartenența la Pjața Comună". (După cum se știe. Finlanda face parte. împreună cu Austria, Elveția, Islanda, Norvegia și Suedia, din Asociația Europeană a Liberului Schimb (A.E.L.S.). care își propune să ajungă la o formulă convenabilă de colaborare cu C.E.E.).Rămîne de văzut în ce măsură negocierile Austriei cu Piața Comună vor aduce clarificările necesare în aceste probleme deosebit de controversate. în orice caz. primele reacții de la Bruxelles au potolit în mare parte acele speranțe nutrite la Viena în sensul că se vor putea obține unele excepții în cadrul reglementărilor solicitate. •în cercurile opiniei publice austriece. care manifestă rezerve față de aderarea la C.E.E., predomină convingerea că nu în această direcție trebuie concentrate eforturile oficiale, ci spre unirea demersurilor la scara întregului continent pentru depășirea actualei situații caracterizate prin împărțirea țărilor europene în organizații economice, spre a se ajunge la un comerț cu adevărat liber. Ia relații economice de egalitate și echitate, conform intereselor tuturor popoarelor, imperativelor securității și colaborării în Europa.

Petre STĂNCESCU 

balcanice desfășurate la diferite niveluri.Pe de altă parte, Papoulias a exprimat speranța că, în pofida unor probleme bilaterale care au apărut în ultimul timp, dinamismul cooperării între statele balcanice nu va fi oprit. Totodată, ministrul elen a declarat că extinderea cooperării în Balcani este in interesul păcii și al popoarelor din regiune.

trală și a problemelor complexe cu care sînt confruntate țările din regiune, transmit agențiile China Nouă, Taniug și T.A.S.S. în conformitate cu mandatul încredințat de Adunarea Generală și Consiliul de Securitate, secretarul general al O.N.U. își exprimă dorința de a sprijini intru totul eforturile țărilor centro-americane de a soluționa problemele care le privesc.
Tela, în Honduras, relatează agent țiile A.D.N. și T.A.S.S. Astfel, cotidianul „The Washington Post" informează că secretarul de stat al S.U.A., James Baker, aflat în vizită la Ciudad de Mexico, a făcut cunoscută această opinie într-o convorbire telefonică cu președintele costarican, Oscar Arias, căruia i-a exprimat, în primul rînd, opoziția guvernului de la Washington față de decizia președinților centro-ame- ricani privind demobilizarea forțelor „contras" nicaraguane, sub control internațional.
---------------------------------------------- -----------------------------------------

'AGENȚIILE DE PRESA

TRANSMIT:• LA GENEVA s-a încheiat o run- Idă a negocierilor sovieto-ameri- . cane cu privire la limitarea și încetarea experiențelor nucleare. în I cadrul acestei runde a continuatelaborarea mecanismului de con- I trol privind îndeplinirea tratatului I din 1974 referitor la limitarea ex- Iperiențelor subterane cu arme nu- . cleare.. CONVORBIRI. După cum informează agențiile V.N.A. și China I I Nouă, Ia Paris au avut Ioc con- I vorbiri între vicepremierul și mi- I nistrul afacerilor externe al R.S. 1Vietnam, Nguyen Co Thach, și I ministrul adjunct de externe al1 IR.P. Chineze, Liu Shuqing, care au participat la conferința internațională cu privire la Cambodgia. Păr- I Ițile au convenit să examineze pozițiile respective în această pro-1 blemă și să continue schimbul de | vederi — transmit agențiile citate. I DECLARAȚIE. Agenția T.A.S.S. I a dat publicității o declarație privind lansările de rachete purtă toa- Ire pe care le va efectua U.R.S.S. I în perioada 11—21 august, intr-un I perimetru al Oceanului Pacific, cu- I prins intre 174 grade 26' longitu- |dine vestică. 42 grade 03’ latitudi- I ne nordică. 172 grade 54’ longitudine vestică. 34 grade 51’ latitudine I nordică. 168 grade 04’ longitudine Ivestică. 34 grade 14’ latitudine nor- • dică si 169 grade 36’ longitudine I vestică. De asemenea, vor fi lan- Isate rachete spțe un perimetru I marin cu raza de 30 de mile, avind ca centru un punct situat la zero ■ I grade 15’ latitudine sudică și 153grade 20’.I NOUL1 PREMIER JAPONEZ. în < I Dieta Japoniei a avut loc un scru- I I tin în cadrul căruia Toshiki Keifu ' a fost desemnat prim-ministru al I guvernului japonez. Anterior. IKeifu fusese ales președinte al I Partidului Liberal Democrat, de Iguvernămînt. iO NOUĂ LEGE cu privire Ia amnistie. în baza căreia vor fi puse in libertate persoanele con-1 damnate cu peste cinci ani în urmă de către Tribunalul militar-revolu- ționar. pentru delicte împotriva I I securității statului, a fost adoptată I de Comisia permanentă a Adunării Populare a Mozambicului. Sentin- i țele pronunțate de tribunal în ul- I Itimii cinci ani vor fi reexaminate 1 de instanțele de judecată. Se precizează că toate persoanele am- I nistiate vor putea să participe la ■ procesul de redresare și dezvolta- Ire a economiei naționale.FORMAȚIUNILE OPOZIȚIEI ARMATE DIN AFGANISTAN au.I bombardat din nou, în ultimele 24 I | de ore, orașul Kabul cu rachete1 „sol-sol". O persoană a fost ucisă Iși alte 13 au fost rănite. După I cum arată surse oficiale afgane, în I perioada 4—7 august asupra Ka- Ibulului au fost lansate 185. de ra- i chete. 25 de cetățeni și-au pierdut I viața, 78 au fost răniți.I RECOMANDARE. Organizația I | mondială a Sănătății a recoman- ' dat companiilor aeriene care e- Ifectuează zboruri în țările tropica- | le să procedeze la dezinfecția sis- | tematică a avioanelor lor pentru a I împiedica răspîndirea unor boli pe- . ricUloase, cum ar fi malaria. Aceas-I tă recomandare a fost determinată 1 de faptul că în ultima vreme, in- Itr-o serie de orașe din Europa I occidentală, cum ar fi Amster- j dam. Bruxelles. Geneva, Londra . și Ziirich, au fost înregistrate ca- . | zuri de malarie.
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