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ÎN TELEGRAME ADRESATE
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
• Colective de oameni ai muncii din economie raportează obținerea unor 

succese de seamă în îndeplinirea și depășirea planului
• Oamenii muncii de pe ogoare raportează încheierea recoltării ovăzului 

si fasolei și realizarea unor producții mari la hectar
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în întîmpinarea marii sărbători naționalePLANUL PE ÎNTREAGA ECONOMIEREALIZAT INTEGRAL
-pînă la 23 August pe opt luni, 

pînă la Congresul al XIV-lea pe întregul an!

Noi construcții de locuințe în municipiul Tulcea

Asemenea tuturor zonelor țării, județul Prahova a cunoscut în anii construcției socialismului, cu deosebire după istoricul Congres al IX-lea al partidului, o dezvoltare fără precedent. Ramurile de vîrf ale industriei — construcția de mașini, mecanica fină, electronica, chimia, petrochimia — au cunoscut o puternică dezvoltare, produsele realizate de economia județului fiind cunoscute și apreciate in prezent în mai mult de 70 de țări de pe toate continentele globului. Cîteva date de sinteză' sînt edificatoare pentru ceea ce înseamnă astăzi industria Prahovei. Astfel, întreaga producție a anului 1938 se realizează acum în mai puțin de 14 zile, cele peste 80 întreprinderi îndustriale din județ oferind economiei naționale și la export o gamă largă de produse, între care utilaj petrolier și minier, pompe de injecție și produse de mecanică fină, utilaj chimic și de rafinării, reduc- toare, rulmenți, echipament hidraulic, materiale plastice și rășini sintetice, anvelope, geamuri trase, car

ton bitumat, celuloză și hîrtie, uleiuri minerale, oțeluri, sticlărie, cărbune, ciment, îngrășăminte chimice ș.a. Prahova ocupă al doilea loc după municipiul București, în ce privește producția globală industrială și volumul exportului. ,Largi perspective sînt deschise dezvoltării și modernizării în continuare a tuturor unităților economice, eforturile zecilor de mii de oameni ai muncii fiind îndreptate spre îndeplinirea întocmai a prevederilor de plan pe acest an hotărîtor al actualului cincinal. Din bogata cronică a faptelor de puternică angajare muncitorească în vederea îndeplinirii tuturor indicatorilor de plan pe 8 luni, pînă la marea sărbătoare națională de la 23 August, iar pină la Congresul al XIV-lea pe întregul an, am desprins cîteva secvențe de muncă în trei mari unități ale județului : întreprinderea de Utilaj Minier Filipeștii de Pădure, întreprinderea de Utilaje pentru Prelucrarea Cauciucului Băicoi și Antrepriza Construcții Industriale și Montaj Prahova.
MĂSURADin Inițiativa comitetului de partid, la întreprinderea de Utilaj Minier Filipeștii de Pădure s-a organizat zilele trecute, împreună cu consiliul oamenilor muncii, o scurtă analiză a stadiului îndeplinirii angajamentului asumat in adunarea generală pentru a întîmpina cu rezultate superioare în producție ziua de 23 August. S-a început cu raportul șefilor de secții și ateliere. Apoi s-a făcut o „radiografie"' a rezultatelor obținute, dar și a problemelor ce mai trebuie soluționate. Cel mai frecvent cuvînt folosit de participant! a fost exportul. Au urmat : C.M.A.-II pentru Voivozi, piesele de schimb, celulă robotizată... La încheierea dezbaterilor, directorul unității, ing. Constantin Ciocoiu, a precizat : „Pînă la 23 August va trebui să livrăm și ultimul complex mecanizat de abataj contractat cu partenerii externi pe acest an. Dar aceasta nu înseamnă să neglijăm

HĂRNICIEI - FAPTELEcelelalte treburi". „Nici o grijă" — răspunde cineva din sală. Apoi, participanții la analiză s-au grăbit spre locurile lor de muncă.— Ne-am realizat integral sarcinile de plan pe 8 luni la utilaj minier, oțel brut, piese turnate — ne spune secretarul comitetului de partid, Vasile Crăciun, iar pînă la sfirșitul anului întreprinderea va livra suplimentar peste 1 000 tone utilaj minier și componente. Angajamentul este mobilizator, dar pe deplin realizabil.— S-a discutat mult despre C.M.A.-II pentru Voivozi.— Da. Acesta este simbolul complexului mecanizat cu sprijinitor de front destinat să lucreze la întreprinderea Minieră Voivozi. Este cel de-al X-lea complex executat de noi în acest an pentru industria extractivă din țara noastră. Este așteptat de mineri. Intr-o zi-două va fi expediat. înainte de termen

cu aproape o lună. In drum spre secția „Hidraulică de comandă" vom vedea dacă a intrat în probe.Intr-adevăr „ocolul" pe care l-am făcut ne-a confirmat hotărîrea cu care constructorii de utilaj minier din Filipeștii de Pădure acționează pentru dotarea unităților de extracție a cărbunelui cu utilaje de mare randament : cel de-al X-lea complex mecanizat intrase în prima „confruntare" cu exigențele din... subteran. Probele continuă. Ing. Gheorghe Bădicu, șeful secției a doua, ne spune că în mai puțin de 48 de ore utilajul va fi expediat. Precizarea făcută ne îndeamnă la o altă întrebare :— Va fi expediată pînă la 20 august ultima comandă pentru export din planul pe acest' an ?— Cu siguranță — ni se răspunde. Șefii de echipă Luminița Sircă,
(Continuare în pag. a III-a)

SA TUL NOU ROMÂNESC,
OAMENII NOI Al SA TULUI ROMÂNESC

t

Drumul satului românesc in noile noastre reali
tăți social-economlce este drum larg deschis spre 
necontenit progres și nouă civilizație socialistă ți 
comunistă. Ne vorbește elocvent despre acest lucru 
chipul lui înfloritor, in întregime transformat in 
anii revoluției socialiste. La riadul lui, omul sa
tului românesc, țăranul, își construiește conștient 
noile sale orizonturi de viață tot mai bună, de ci
vilizație socialistă tot mai înaltă, pregătindu-se 
multilateral ca personalitate umană capabilă să 
smulgă pămintului, folosind înaintate cunoștințe 
tehnice șt științifice, recolte pe potriva obiective
lor noii revoluții agrare, ale agriculturii socialiste 
intensive. In acest sens, gindul și fapta lui își pro
iectează, cu energică și nesecată stăruință, viitorul, 
la parametrii forței creatoare revoluționare, trans
formatoare, probată strălucit, sub înțeleaptă con
ducere a partidului, de-a lungul acestor 4b de ani, 
cîți s-au petrecut de la acel luminos August 1944, al 
revoluției de eliberare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă. Sint, aceștia, ani încărcați 
de mărețe împliniri socialiste și comuniste și în 
satul românesc., ca in întreaga noastră societate, de 
altfel, in ampla strategie a partidului de neconte
nită întinerire a satului se cuprinde acel deosebit 
de complex proces de permanentă construcție și 
reconstrucție a țăranului, ca om al noilor relații

sociale, ca muncitor al pămintului pe care din 
moși-slrămoși l-a udat cu sudoarea gîndului și a 
brațelor sale. „într-adevăr, putem să privim cu mindrie la ceea ce am realizat in anii construcției socialiste, în cei 40 de ani de cînd am trecui pe calea agriculturii socialiste — spunea tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU la recenta Plenară lărgită a Consiliului Național al Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi Apelor. Toate acestea trebuie să constituie un îndemn la perfecționarea muncii în toate domeniile de activitate. Să acționăm, fiecare, la locul său de muncă, cu hotărîrea fermă de a înfăptui neabătut în toate domeniile cerințele noii revoluții agrare, de a aplica larg cuceririle științei și tehnicii, de a acționa în orice împrejurare în spirit revoluționar, pentru a asigura creșterea continuă a producției in toate sectoarele și ridicarea nivelului general de viață al țărănimii, al întregii națiuni".

Un sat românesc nou, oamenii noi ai satului ro
mânesc...

Investigația noastră reportericească in acest 
spațiu a fost întreprinsă, încereînd, prin răspunsu
rile solicitate țăranilor, specialiștilor din agricul
tură (care tot țărani sînt), activiștilor de partid, 
care-și desfășoară munca în lumea satului, să pro
pună o nouă definiție a acestuia în lumina mari
lor sale transformări din anii socialismului.

Exportul, îndeplinit 
in avans
BUCUREȘTISituînd permanent în centrul atenției realizarea integrală, la un înalt nivel calitativ a planului la export, colectivele de oameni ai muncii din Capitală acționează cu abnegație și dăruire, in lumina indicațiilor formulate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru onorarea ritmică a tuturor contractelor și comenzilor de export. Astfel. Comisia pentru probleme de export din cadrul Comitetului Municipal de Partid al Capitalei urmărește zilnic execuția fiecărei comenzi de export, realizarea unor produse de înalt nivel calitativ. Măsurile adoptate, care au vizat crearea unor fabrici, secții, linii tehnologice specializate m producția de export, aprovizionarea ritmică cu materii prime și materiale. întărirea asiștenței tehnice in toate schimburile, creșterea parametrilor tehnico-calitativi ai produselor au făcut ca în perioada care a trecut din acest an un număr de peste 80 unități industriale din Capitală să-și îndeplinească în avans planul la export. Ca urmare, au fost livrate partenerilor de peste hotare un număr însemnat de produse. îndeosebi echipamente de automatizare, echipamente electrotehnice și electronice, tehnică de calcul, motoare, pompe, locomotive, mobilă și altele. Rezultate deosebite în realizarea sarcinilor de export au obținut colectivele de la întreprinderile de mașini grele, de pompe „Aversa", de produse din lemn și mobilă, „Electroaparataj" etc. Sint rezultate deosebite care vin să oglindească abnegația tuturor oamenilor , muncii din Capitală, ferm hotărîți să-și respecte angajamentul asumat — îndeplinirea planului la export pe opt luni din acest an în cinstea celei de-a 45-a aniversări a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperia- listă. (Gheorghe Ioniță).

SATU MAREIn ampla întrecere socialistă ce se desfășoară în intimpinarea măreței noastre sărbători naționale de la 23 August, tot mai multe colective de oameni ai muncii din industria județului Satu Mare raportează realizarea. înainte de termen, a sarcinilor ce le revin din planul pe 8 luni din acest an. Astfel, planul la export a fost îndeplinit pe 8 luni de întreprinderea „23 August". întreprinderea „Textila". întreprinderea Forestieră de Exploatare și Transport, Uniunea Județeană a Cooperativelor Meșteșugărești, Inspectoratul Silvic și altele. Două unități — întreprinderea de Piese de Schimb și Utilaje pentru Industria Chimică și întreprinderea de Piese Auto — au realizat și depășit planul la export la nivelul întregului an. 
(Octav Grumeza).

ACTUL ISTORIC DE LA 23 AUGUST 1944
deschizător de eră mod, de niârete mlăptuiri

»

pe calea socialismului si comunismului in RomâniaEpopeea eroică de la 23 August 1944, înfăptuită cu înflăcărat patriotism de întregul popor, unit sub steagul atotbiruitor al Partidului Comunist Român, a deschis era nouă de progres și civilizație, ce a schimbat in mod radical structura economică și socială din societatea românească. Revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, sublinia tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. „a pus capăt pentru totdeauna dominației imperialiste străine, a deschis calea înfăptuirii unor mari transformări revoluționare și trecerii la făurirea socialismului în România".Glorioasa aniversare a actului de voință patriotică de acum 45 de ani proiectează pe ecranul luminos al revoluției și construcției socialiste personalitatea legendară a tovarășului Nicolae Ceaușescu, tribun al poporului, care de 60 de ani se identifică în mod decisiv cu momentele ■ fundamentale din istoria contemporană a României. Marele nostru conducător a intrat pentru totdeauna în conștiința națiunii ca un exemplu de nestrămutată iubire de țară, de dăruire totală pentru libertatea, independența și măreția patriei.în mișcarea muncitorească, în cadrul partidului comunist și-a manifestat cu dîrzenie curajul revoluționar. marea capacitate de cunoaștere, analiză și înțelegere a fenomenelor interne și internaționale, trăsături valorificate plenar in aprigele bătălii de clasă pentru făurirea unei orînduiri sociale mai bune șl mai drepte, pentru socialism, pentru independența și suveranitatea țării.în. epoca inaugurată de Congresul al IX-lea, titanica activitate a marelui nostru conducător, în fruntea partidului și statului, pentru elaborarea și înfăptuirea strategiei dezvoltării economico-sociale, geniala sa operă de largă deschidere social-politică afirmă cu strălucire spiritul creator al socialismului științific în edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea României spre comunism.îndelungata activitate revoluționară a eminentului militant politic și de stat, căruia marele forum comunist din 1965 i-a încredințat destinele partidului și ale țării, uriașele realizări obținute în cei peste 24 de ani de epocă nouă, cu poporul și pentru popor, constituie argumentele decisive ale consensului național ce l-a întrunit propunerea Plenarei din iunie cu privire la realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, la Congresul al XIV-lea, în suprema funcție de secretar general al Partidului Comunist Român. Acest act politic și patriotic de însemnătate cardinală răspunde cerinței obiective de continuitate în conducerea

activității economico-sociale, în dezvoltarea multilaterală a societății noastre socialiste, pentru prosperitatea României și creșterea prestigiului său în lume, pentru ridicarea pe noi trepte, superioare, a calității muncii și vieții întregului popor.Sărbătorirea victoriei de la 23 August 1944 conferă puternice motive de mindrie patriotică pentru grandioasele înfăptuiri socialiste, baza trainică a cutezătoarelor prevederi cuprinse în documentele programatice ale Congresului al XIV-lea, ce prefigurează dezvoltarea țării în viitorul cincinal și în perspectivă, pînă în anii 2000—2010, care deschid largi orizonturi construcției comunismului în România. *Dezbaterea democratică, amplă și cuprinzătoare, a proiectului Progra- mului-Directivă și Tezelor, la care participă întregul partid, întregul popor, reliefează cu putere recunoș
MANEA MÂNESCUmembru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat

Cultura pentru

S-a scris mult, de-a lungul timpului, despre dragostea de pămînt a țăranului român. O dragoste pătimașă, fierbinte, purtînd fiorul unei istorii multimilenare, o dragoste de uriașă noblețe, dacă ne gîndim că în apărarea gliei strămoșești, din timpuri imemoriale, s-a ridicai la luptă, cu vitejie legendară, țăranul, vărsindu-și sîngele fără să și-l precupețească. „Pămîntul pentru țărani Înseamnă viață — ne Spunea Dumitru Tudose, „Erou al Muncii Socialiste", președintele Cooperativei A- gricole de Producție Stoică- nești, județul Olt. El îl cultivă, el îl înflorește în primăvară, el îl culege roadele in vară și in toamnă, pregăt.indu-1 de nouă renaștere. De aceea, eu zic că țăranul este cel mai mare patriot, că el a crescut din acest pămînt, pentru a cărui păstrare a ținut piept oricui a vrut să-1 cotropească".

Emoționante cuvinte al căror înțeles ne amintește imediat atît de adevărata constatare a unui mare cărturar al nostru, care zicea, in scrierile sale : „Pămîntul nostru are un glas, într-adevăr, pe care țăranul îl aude. Pămîntul e o ființă vie, cu care țăranul stă de vorbă... E sfîntul pămînt inspirator pentru țăranul român, mai mult de- cît pentru oricine".Un alt muncitor al ogoarelor, de data aceasta din Bărăganul ialomițean, An- ghel Mircea Dan, Erou al Muncii Socialiste, președintele Cooperativei Agricole de Producție din comuna Grindu, ne explica, în cuvinte puține, dar pline de miez, că, de fapt, țăranul a făcut istorie fără să-și propună deliberat acest lucru. A format Oastea cea Mare cînd apărea la hotar a- menințarea cotropirii, lovind cu sabia, lucrînd tot timpul pămîntul ; a con

struit cetățile care umplu astăzi țara cu povestea lor eroică, printre care Suceava și Tirgoviște și Poenari și Dîmbovița și Biharea și atîtea altele... Și iarăși lucrînd pămîntul, răsculîn- du-se de atîtea ori împotriva boierimii împilatoare, a grofilor și a nemeșilor venetici, năzuind, cum zicea, cu expresivă asprime, interlocutorul nostru, „să le sece acestora osul". „Dar cu bună știință a făcut istorie țăranul, hotărît să termine, o dată pentru totdeauna, cu exploatatorii săi, atunci, în zorii revoluției socialiste, cînd, în frunte cu comuniștii, a înfipt plugul in pămîntul așa-zis boieresc, care-i a- parținea lui, de drept și de fapt, prin muncă — mărturisea Anghel Mircea Dan. Și, mai ales, au dovedit țăranii că știu și pot crea istorie nouă românească în momentul în care, la îndemnul partidului, și-au unit forțele în

cooperative, acum 40 de ani".Da. țăranul, în strinsă a- lianță cu muncitorul, răs- punzînd chemării partidului, a clădit autentică istorie românească pe temeliile de nezdruncinat ale libertății și dreptății sociale, în felul acesta, satul românesc s-a manifestat ca parte integrantă în sufletul revoluției noastre socialiste, care a croit uriașe porți către progres neîntrerupt pe pămîntul de la Dunăre, Mare și Carpați. Satul românesc și-a croit el însuși, astfel, prin pro- priile-i forțe, noi orizon- • turi, întărit fiind prin unirea, păminturilor, prin cooperativizare, în opțiunea sa revoluționară, conștient că numai așa i se deschid în față magistralele marilor performanțe agricole, îmbrățișăm astăzi, cu tot cugetul nostru, arcul de timp de 40 de ani petrecuți de la
(Continuare în pag. a V-a)

Arta unei societăți dinamice, revoluționare, cum este societatea socialistă, și-a aflat, o dată cu edițiile succesive ale Festivalului național „Cîntarea României" —- strălucită inițiativă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, mărturie elocventă a încrederii sale în puterea creatoare a maselor largi populare — un, vast teren de afirmare, de largă valorificare a tuturor talentelor și energiilor poporului nostru, pentru ridicarea necontenită a o- rizontului său spiritual în conformitate cu cerințele dezvoltării actuale a patriei. Definind rolul important ce revine acestui cuprinzător festival care, an de an, a devenit o puternică forță a creației largi, populare, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia : „Să ridicăm tot mai puternic nivelul cultural și de participare a maselor populare Ia dezvoltarea și înflorirea culturii românești !“. în acest îndemn sînt cuprinse sensurile unei sporite responsabilități pentru conținutul tuturor manifestărilor artistice, pentru audiența lor din ce în ce mai largă. Progresul economico-social al tării își poate afla, astfel, în chip firesc, echivalentul într-o construcție culturală amplă și durabilă, de luminile 
puternice ale căreia să beneficieze

toți oamenii muncii, întregul nostru popor, căci, așa cum arăta secretarul general al partidului, in actuala etapă a făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate o cerință fundamentală este ridicarea nivelului general de cunoștințe, formarea unor oameni înarmați cu cele mai noi ouceriri ale geniului uman în toate domeniile. Iată de ce, cadrul

tința profundă, alesele sentimente de stimă și prețuire vibrant exprimate de comuniști, de toți cetățenii patriei față de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU și tovarășa ELENA CEAUȘESCU, pentru contribuția hotăritoare la elaborarea acestor documente programatice, la direcționarea construcției prezentului și viitorului Republicii Socialiste România.Revoluția de la 23 August 1944 face parte integrantă din procesul nestăvilitelor bătălii sociale purtate timp îndelungat de forțele progresiste din societatea românească, in numele cauzei unității, libertății și independenței patriei. Continuator al luptelor de veacuri de eliberare socială și națională, al tradițiilor înaintate de organizare politică a clasei muncitoare din țara noastră. Partidul Comunist Român a conferit, pe baza principiilor socialismului științific, dinamism revoluționar șl fermitate politică acțiunilor pentru rezolvarea multiplelor probleme sociale din România reîntregită, care se cereau grabnic soluționate în anii ce au urmat după Marea Unire a tuturor românilor.în perioada interbelică, numeroase contradicții, dintre care multe erau antagoniste, se. manifestau activ in viața economică, politică și socială din patria noastră. Stadiul dezvoltării forțelor și relațiilor de producție era exprimat de caracterul structurii economico-sociale a României de țară agrar-industrială, în care predomina o agricultură rudimentară. Deși. în această perioadă, s-au înregistrat unele progrese în știință, învățămînt și cultură, ele se asociau cu menținerea unei însemnate părți a populației, cu deosebire la sate, în afară școlii, a instrucției publice. Pe plan

social, se produceau, an de an, încălcări sistematice ale drepturilor democratice.Procesul ieșirii treptate din criza economică a anilor 1929—1933 se realiza prin intensificarea exploatării capitaliste, care a primit o puternică replică socială prin organizarea și desfășurarea unor impresionante greve muncitorești pe întregul cuprins al țării. Marile monopoluri imperialiste străine, ce acaparau tot mai mult economia națională. împreună cu clasele asupritoare interne contribuiau activ, pe fondul proprietății private asupra mijloacelor de producție, la înrăutățirea condițiilor de muncă și de viață ale maselor populare.Pe plan extern, ascensiunea fascismului într-o serie de state europene, instaurarea. în Germania, a hitlerismului, la începutul deceniului patru, au propulsat politica expansionistă, agresivă și revanșardă. Pacea continentului nostru, a lumii întregi era grav amenințată. In noile condiții interne și internaționale, Partidul Comunist Român a făcut apel înflăcărat la unitatea poporului. în acele momente de mari convulsii sociale, în valul uriaș al luptelor conduse de partidul nostru, ce a cuprins întreaga țară, con- stituindu-se într-o mare mișcare da rezistență antifascistă și antirăzboinică, s-au afirmat cu putere calitățile excepționale, politice și organizatorice, ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, eroul comunist care încă de acum șase decenii și-a consacrat puterea de gîndire socială, de luptă revoluționară cauzei supreme a libertății poporului și independenței patr .1. Pe baricadele revoluției a militat fără încetare pentru unitatea mun :- tocească, pentru o largă alianță latre clasa muncitoare, țărănime, irit •- Jectualitate, pentru colaborarea activă, în frunte cu partidul comunist, a organizațiilor patriotice, democratice, progresiste.Partidul Comunist Român, cu toate imixtiunile străine, din afară, in treburile lui interne, a avut capa tatea organizatorică de a elabcra «strategia politică in condițiile situației specifice din țara noastră, in concordanță cti interesele naționa ,p. în aceste împrejurări deosebite, tovarășul Nicolae Ceaușescu a m.l- nifestat. intransigență și fermitate revoluționară în asigurarea elaboT i- rii politicii juste, realiste a partidului nostru, în conformitate cu interesele supreme ale clasei muncitoare, ale poporului român, cu .lupta de eliberare socială și națională.Luptele revoluțipnare erau tot mai puternice, tot' mai aprige. Intensificarea acțiunilor organi-
(Continuare în pag. a Il-a)

FESTIVALUL NAȚIONAL „ClNTAREA ROMÂNIEI11 

- CADRU LARG DE AFIRMARE A TALENTELOR

oferit de ampla manifestare națională este menit să fructifice talentele, aptitudinile, spiritul creator ale tuturor oamenilor, dar și, totodată, să le ofere mijloacele unei înalte instruiri, ale dobindirii cunoștințelor și ridicării necontenite a orizontului cultural-științific. Partidul pune un accent deosebit pe creșterea rolului științei și culturii în societate, pe lărgirea orizontului de cunoștințe cultural-științifice — ca o condiție importantă a libertății și demnității omului. Totodată, în spiritul democrației socialiste ce definește toate structurile societății noastre, o importanță fundamentală dobîndește stimularea maselor de a participa direct la făurirea valorilor științei și culturii socialiste, în

poporspiritul tradițiilor progresiste ale poporului nostru, care și-a făurit de-a lungul vremii o artă minunată, nepieritoare.Festivalul național „Cintarea României" se înscrie, prin complexitatea lui, în ampla activitate poli- tico-educativă menită să ducă la formarea omului nou, cu o înaltă conștiință, cu sentimentul răspunderii față de progresul necontenit al patriei socialiste. „In a- ceastă uriașă activitate politico- educativă, culturală — se arată în Tezele pentru Congresul al XIV-lea — să acționăm mai intens pentru a da un conținut tot mai larg Festivalului național „Cîntarea României", să dezvoltăm puternic și să folosim toate mijloacele de care dispunem — cluburile, căminele culturale, casele de cultură, teatrele — făcînd din ele puternice centre de formare a unei înalte conștiințe socialiste, revoluționare, patriotice a maselor".Rezultatele înregistrate în edițiile de pînă acum demonstrează proporțiile cu adevărat „de masă" ale a- cestui festival al muncii și creației. De la prima ediție din 1976—1977 cînd se prezentau, în etapa de masă, 103 792 formații și cercuri artistice,
(Continuare în pag. a IV-a)

CONSTANȚA :

Onorarea 
angajamentelor 

asumateOamenii muncii din județul Constanța, mobilizați de îndemnurile, orientările și indicațiile secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. acționează cu hotărire pentru onorstrea exemplară a angajamentelor asumate in întrecerea socialistă, pentru realizarea planului pe 8 luni pină la marea sărbătoare de la 23 August și a planului pe întreg anul pînă la Congresul al XIV-lea al partidului. Pînă acum, un număr de 38 de întreprinderi din județ au realizat planul la producția-marfă industrială pe 3 ani și 8 luni din actualul cincinal, urmînd ca. pînă Ia sfirșitul lunii august, să realizeze o producție suplimentară in valoare de peste 1 miliard lei. S-au înregistrat importante depășiri la producția fizică la Fabrita de Celuloză și Hîrtie Palas. întreprinderea „Energia", întreprinderea de Materiale de Construcții Constanța și altele. Cu forte sporite se acționează și în portul Constanța, unde, pină in prezent, s-au derulat peste 36 milioane tone mărfuri peste plan, prin măsurile aplicate, timpul de ooerare al navelor fiind redus cu 18 la sută față de cit fusese planificat. (Lucian Cristea).
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ACTUL ISTORIC DE LA 23 AUGUST 1944 
deschizător de eră nouă, de mărețe înfăptuiri 
pe calea socialismului și comunismului in Romania
(Urmare din PM< I)zale, sub conducerea partldu- : lui nostru, de Comitetul National ; Antifascist, de numeroase organizații și grupări democratice, transformarea procesului istoric de la Brașov, din anu: 19116. intr-o tribună de luptă împotriva politicii cercurilor de ' dreapta, susținute de hltlerlsm, a culminat cu marea demonstrație patriotică, antifascistă și antirăzboinică de la t Mai 1939 — in care rolul determinant l-au avut tovarășul Nscolae Ceaușescu., tovarășa Elena Ceausescu — moment de seamă al istoriei patriei, de o deosebită importantă internă si internațională, ce a făcut să răsune in Europa, in întreaga iurne voința de pace a poporului român.Situația internațională s-a agravat Insă tot mal mult. Politica de conciliere a unor mari puteri față de fascismul agresiv, revizionist și războinic. „piețele de neagresiune", „înțelegerile" pentru reîmpărțirea sferelor de influentă teritoriale au dus la invadarea de către armatele hitleris- te a Cehoslovaciei, iar apoi a Poloniei, ceea ce a determinat declanșarea celei mai mari conflagrații cunoscute vreodată în istoria universală.In noua conjunctură politică, granițele istorice ale României au fost grav amputate in cursul anului 1940. Cu sprijinul puterilor hitleristo-fas- ciste, horthyștii răpeau țării noastre o parte însemnată a teritoriului național. Acest act de agresiune a fost întimpinat pretutindeni, in orașe, ta sate, de un uriaș val de proteste, ide demonstrații .populare. Partidul nostru a adresat tuturor comuniștilor. tuturor patriotilor chemarea înflăcărată de a apăra cu arma în imină hotarele sacre ale patriei străbune.în condițiile intensificării războiului. Partidul Comunist Român a promovat noi modalități și forme politice menite să dezvolte capacitatea de luptă a poporului împotriva regimului antonescian, a dominației hitleriste. Tovarășul Nicolae Ceaușescu, in închisoare, in lagăr sau în afară, tovarășa Elena Ceaușescu, înzestrați cu o mare capacitate de previziune politică și cu experiență de luptă revoluționară, dobindită în anii îndelungați de participare la marile bătălii sociale, s-au angajat cu dăruire patriotică în acțiuni de anvergură menite să asigure unirea tuturor forțelor progresiste, cooperarea cu partidele socialiste și social-democrate, cu alte partide democratice, cu personalități ale vieții publice, științifice și culturale, în cadrul marelui front național antifascist.Făurirea Frontului Unic Muncito

resc. la 1 Mai 1944, a constituit temelia trainică pe care s-a format marea unitate a tuturor forțelor patriotice, împreună cu armata, cu întregul popor, sub steagul eliberator el Partidului Comunist Român. S-a realizat o largă concentrare națională, cu participarea partidelor și grupărilor democratice, a comandanților militari patrioți, pentru răsturnarea dictaturii antonesciene și ridicarea armelor împotriva cotropitorilor naziști — condiția fundamentală a salvgardării ființei patriei.Evenimentele din tara noastră au reliefat cu pregnanță adevărul că în Întregul proces revoluționar al luptei aprige pentru dreptate socială și națională, ce a culminat cu pregătirea și Înfăptuirea actului eliberator de la 23 August 1944, în participarea României, cu o contribuție determinantă, la războiul antihitlerist, rolul hotăritor l-au avut Parti- «dul Comunist Român, cadrele sale de bază, în rindul cărora s-a afirmat activ tovarășul Nicolae Ceaușescu, eminentul militant comunist și patriot pe care istoria II va desemna să conducă partidul și poporul in cea mai luminoasă epocă a dezvoltării patriei pe calea socialismului.Revoluția poporului român a determinat o cotitură In desfășurarea celui de-al doilea război mondial. Prin actul eroic al românilor, de la 23 August 1944, așa cum au apreciat tnari comandanți de oști din coaliția antifascistă, proeminente personalități politice și cercuri largi ale opiniei publice internaționale, inamicul a primit o lovitură grea, a pierdut o mare parte a bazei tehnico-materiale vitale pentru continuarea războiului. Armatelor aliate li s-a deschis calea spre centrul și sud-estul Europei, apropiind ziua cea mare a biruinței asupra celui mai înverșunat dușman al civilizației umane.România s-a alăturat, prin actul său de curaj, de demnitate, Națiunilor Unite. Armata română, sprijinită de întregul popor, a dus lupte eroice, alături de armata sovietică, pentru învingerea deplină a trupelor hitleristo-horthyste ce ocupau teritoriul patriei și a angajat un mare potențial uman și material pentru eliberarea Ungariei, Cehoslovaciei și a unei părți a Austriei. Prin marile sale jertfe, prin participarea eroică la lupta împotriva armatelor Invadatoare hitleriste, țara noastră s-a situat pe locul patru în rindul puterilor care au contribuit în mod hotăritor Ia izbînda finală de la 
9 Mal 1945. adevăr recunoscut de întreaga comunitate a Națiunilor Unite.In expunerea la marele forum democratic din noiembrie1988. președintele României, tovarășul Nicolae Ceaușescu, face o aprofundată analiză a importanței istorice, interne șl internaționale, a victoriei de la 23 August 1944. Se desprinde cu deosebire ideea esențială. bazată pe adevărul faptelor, așa cum s-au petrecut in acele împrejurări de neuitat, că revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă a învins datorită luptei unite a clasei muncitoare. țărănimii. intelectualității, a Întregului popor, sub conducerea Partidului Comunist Român. S-a deschis larg, în istoria noastră națională, drumul spre înfăptuirea operei mărețe a construcției socialismului în România.în țara noastră a început un amplu proces de profunde transformări înnoitoare, economice, politice și sociale. Partidul a chemat masele muncitoare să participe, în primele rînduri, la puternicele manifestații pentru drepturi democratice, pentru cucerirea puterii politice. Prin voința poporului s-au constituit primul guvern muncltoresc-țărănesc și primul parlament democratic din isto
ria patriei. înlăturarea monarhiei — 
eare polariza in jurul său cercurile reacționare — proclamarea Republi
cii, ce împlinea visul revoluționarilor

români, au constituit momentul trecerii la făurirea unei orîndulri superioare, a demnității umane, a muncii și vieții libere — socialismul.tn primii ani de după 23 August 1944, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Uniunii Tineretului Comunist, tovarășa Elena Ceaușescu au a,vut un rol deosebit de important in organizarea și desfășurarea luptei pentru preluarea puterii politice și economice, înfăptuirea naționalizării principalelor mijloace de producție și transformarea socialistă a agriculturii. desființarea exploatării, crearea proprietății socialiste, de stat și cooperatiste, trecerea la dezvoltarea econo- mico-socială planificată a țării.In memoria noastră, a celor care am cunoscut direct perioada interbelică, anii războiului, tumultul puternicelor bătălii de clasă, ca participant! la mișcarea comunistă și muncitorească, ne sînt vii imagini de neuitat, ce exprimă imensul prestigiu in cadrul partidului, in rindurile tmaselor populare al tovarășului Nicolae Ceaușescu, al tovarășei Elena Ceaușescu, patrioți ,și luptători înflăcărați pentru Împlinirea înălțătoarelor idealuri ale clasei muncitoare, ale întregului popor, marea lor contribuție la victoria revoluției de eliberare socială și națională, a socialismului în România.Istoricul Congres din 1965 a deschis epoca celor mai largi și‘ mai profunde transformări înnoitoare în societatea noastră socialistă. Au fost obținute an de an. în perioada ce a urmat, strălucite realizări, legate fundamental de vasta operă social- politică, teoretică și practică a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Român, întiiul președinte al României.Marele nostru conducător a înălțat edificiul gîndlrii politice noi, științifice. a elaborat criteriile de periodizare a procesului revoluționar, a analizat multilateral, într-o succesiune lo- gico-istorică. etapele sale principale, trăsăturile esențiale ale interconditionării dintre diferitele momente ale construcției socialiste, parte integrantă a istoriei noastre naționale.Partidul. secretarul său general au elaborat teze si idei originale, o concepție înaintată asupfa dialecticii revoluției, • înțeleasă ca un proces politic si social continuu, neîntrerupt. Au fost afirmate cu putere respectarea drepturilor suverane ale poporului român în conducerea si desfășurarea construcției socialiste. fără nici un a-mestec din afară. Strategia politică a dezvoltării noii societăți, eliberată de opacitatea față de știință, de pozițiile retrograde ale dogmatismului politic, ideologic, filozofic și economic, de imobilism șl conservatorism, a fost îmbogățită •permanent pe baza aplicării creatoare a socialismului științific, a Învățămintelor istoriei naționale -și cercetării realităților țării noastre, ale lumii contemporane.Spiritul revoluționar, conștiința patriotică au fost puternic impulsionate in condițiile întăririi încrederii partidului, clasei muncitoare, națiunii in propriile forțe, afirmării drepturilor legitime ale istoriei patriei. Prerogativele inalienabile și indivizibile ale partidului și statului, ale poporului, în procesul dezvoltării economlco-sociale au fost fundamentate pe principiile supreme de libertate, independență șl suveranitate.Procesul de mare complexitate al creației social-politice și-a lărgit sfera de cuprindere, și-a îmbogățit, pe baze profund revoluționare, științifice, conținutul, fiind continuu dinamizat de înalta capacitate a secretarului nostru general de a prevedea și soluționa problemele noi, actuale și de perspectivă, ale dezvoltării in procesul ireversibil al socialismului, a cărui legitimitate este confirmată de istoria contemporană.Fondatorul strategiei unitare a construcției socialiste în patria noastră, tovarășul Nicolae Ceaușescu a elaborat o concepție înaintată despre rolul decisiv, politic si social, al partidului clasei muncitoare, al întregului popor. Partidului Comunist Român i s-au conferit noi trăsături esențiale, de partid de masă, pro- pulsor al energiilor creatoare ale națiunii, centrul vital al societății. Practica socială a demonstrat viabilitatea concepției potrivit căreia partidul își îndeplinește rolul politic conducător în mod unitar, în strînsă legătură cu organele statului, cu organismele din sistemul democrației muncitorești-revoluționare.Noua gîndire social-politică. promovată de secretarul general al partidului, situează in prim-plan a- naliza dialectică a legităților generale obiective ale dezvoltării sociale. Pe această bază au fost fundamentate tezele novatoare, profund originale cu privire la caracterul unitar și atotcuprinzător al proprietății socialiste. în concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu, dezvoltarea și întărirea continuă a proprietății întregului popor și cooperatiste, conducerea științifică a societății, întemeiată pe planul national unic, pe mecanismul econo- mico-social, asigură, în condițiile repartiției judicioase a venitului național, ale ratei înalte a acumulării, de 30 la sută, cadrul eficient al împlinirii năzuințelor de progres multilateral, de bunăstare ale întregii națiuni.Conducerea pe bază de plan a tuturor activităților, a societății in ansamblu determină acțiunea unitară pentru concentrarea tuturor resurselor umane și materiale în direcțiile decisive ale continuității dezvoltării economice și sociale intensiv-calttative a tării. Se asigură. de asemenea, evitarea fluctuațiilor și dereglărilor în condițiile crizei economice mondiale.Patrimoniul de idei și teze proprii gindirii dialectice moderne a secretarului general al partidului are drept nucleu focalizator conceptul original de societate socialistă multilateral dezvoltată. Această strategie pe deplin corespunzătoare condițiilor interne, economice, politice, ideologice, sociale, țelurilor partidului și poporului, intr-o etapă de puternică

afirmare a noii revoluții tehnlco- științifice, de perfecționare continuă a forțelor și relațiilor de producție — legitate determinantă a reproducției socialiste lărgite — reprezintă o importantă contribuție la dezvoltarea socialismului științific, a tezaurului cunoașterii universale.Gindirea nouă, creatoare, a conducătorului partidului și statului nostru iși găsește o strălucită materializare in tabloul general al dezvoltării forțelor si relațiilor de producție, al progresului întregii societăți în anul 25 al epocii deschise de Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român — glorioasa Epocă Nicolae Ceaușescu. Tot ce s-a înfăptuit pină In prezent, impresionantele obiective pentru viitor ilustrează contribuția determinantă a tovarășului Nicolae Ceaușescu. împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, la elaborarea și înfăptuirea planului national unic de dezvoltare economico-socială, a programelor de organizare și modernizare a producției, la perfecționarea continuă a întregii societății, intensificarea muncii ideologice si politico-educative. asigurarea progresului general al tării, a bunăstării materiale si spirituale a poporului.Pe temelia trainică a proprietății socialiste, a planului national unic, s-a ridicat puternica și moderna industrie românească — principalul factor dinamizator al forțelor de producție. Industrializarea, concepută de partid, de secretarul său general într-un proces larg, cuprinzător. la nivelul întregii țări, a determinat creșterea continuă, in toate județele, a potențialului numeric si calitativ al clasei muncitoare. Noua clasă muncitoare — clasa conducătoare a societății noastre socialiste — are rolul principal în producția materială si creația tehnică. în perfecționarea societății, în ridicarea nivelului conștiinței revoluționare si patriotice al întregului popor.Transformări înnoitoare radicale s-au produs în agricultura țării noastre, în viața satului românesc. Edificatoare, in acest sens, sînt recoltele mari, fără precedent in istoria României, obținute de întreprinderile de stat și de unitățile cooperatiste. în cadrul amplu al noii revoluții agrare — inițiate de secretarul general al oartidu- lui — țărănimea, clasă cu tradiții revoluționare seculare, iși reclădește modul de a gindi, de a munci și de a trăi. în deplină concordanță cu principiile socialiste.Pe baza dezvoltării industriei și agriculturii. a celorlalte sectoare de activitate, România a devenit o țară industrial-agrară in plin progres multilateral, cu un potențial al avuției naționale de 5 200 miliarde Iei.Dinamica venitului national, care a crescut, in 45 de ani, de 40 de ori. sporul cel mai important, de 33 de ori. fiind realizat după 1965, creșterea neîncetată a fondului de dezvoltare, a fondurilor fixe, pe baza programelor de investiții, au asigurat procesul complex de dezvoltare Intensiv-calitativă, ridicarea continuă a nivelului de trai al poporului.Dezvoltarea echilibrată și armonioasă a forțelor de producție pe întregul teritoriu al patriei a determinat progresul tuturor zonelor, înflorirea orașelor, a satelor. îndeosebi datorită amplasării obiectivelor economice și sociale, a vastelor lucrări edilitare — locuințe, școli, a- șezăminte de cultură și de ocrotirea sănătății. Procesul de apropiere a condițiilor de muncă și de viață de Ia sate de cele din orașe se infăp- tuiește cu deosebire prin organizarea. modernizarea și sistematizarea tuturor localităților țării, urbane și rurale.Promotor ferm al concepției conducerii societății socialiste pe baze profund științifice, tovarășul Nicolae Ceaușescu a militat și militează pentru lărgirea fără Încetare a orizontului științific, profesional și cultural al întregului popor, făuritorul istoriei naționale. Tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, președintele Consiliului Național al Științei și Invățămin- tuiui. proeminentă personalitate politică și de stat, savant de înalt prestigiu internațional, ale cărei cercetări si descoperiri științifice se bucură de o amplă recunoaștere mondială, conduce cu înaltă competentă știința, învătămintul și cultura. domenii care își aduc tot mai mult — îndeosebi prin creșterea rolului activ al maselor, al clasei muncitoare. țărănimii, al intelectualității în procesul creației științifice și culturale — o contribuție hotărîtoarc ia progresul economico-social al patriei. * .Vizitele de lucru ale tovarășului Nicolae Ceaușescu. împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu. in toate județele. pe platforme industriale, in unități agriCole, în instituții de cercetare. Invățămint și cultură, a- nălizele la fața locului, cu muncitorii. țăranii, intelectualii, cu cadrele de conducere reliefează trainica legătură dintre partid șl măsele muncitoare, un stil revoluționar de muncă, viu și dinamic, prețuit de întregul partid, de întregul popor, ce trebuie urmat neabătut in activitatea de zi cu zi pentru îndeplinirea cu înalt spirit de răspundere a planurilor și programelor de dezvoltare economico- socială a țării.Bilanțul rodnic al Epocii Nicolae Ceaușescu înscrie, intre înfăptuirile cele mai importante, perfecționarea continuă a sistemului democrației munci torești-revdluțio- nare. al cărui strălucit creator este secretarul general al partidului. In acest cadru originâl. economic, politic șl social, se asigură întărirea autoconducerii muncitorești și autogestiunii economico-financlare, participarea largă a adunărilor generale și consiliilor oamenilor muncii. consiliilor populare, organizațiilor sindicale, de femei și ale tineretului revoluționar, a tuturor organizațiilor politice și de masă, sub 
conducerea Partidului Comunist Ro

mân, în cadrul Frontului Democrației și Unității Socialiste, a Întregii națiuni ia conducerea societății.Omul, valoare supremă, constituie suportul generos al celui mai inalt țel al politicii Partidului Comunist Român, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu : ridicarea continuă a bunăstării materiale și spirituale a întregului popor. In aceste condiții, pe baza neîncetatei dezvoltări economico-sociale a țării, au sporit resursele care asigură pe deplin dreptul la muncă, la locuință, la ocrotirea gratuită a sănătății, creșterea, cincinal de cincinal, a veniturilor din muncă și a pensiilor, accesul larg al oamenilor muncii, al tineretului la știință, învățămînt și cultură, la valorile civilizației socialiste — adevăratele și esențialele drepturi ale omului.Dezvoltarea societății noastre in ansamblu, vitalitatea economiei naționale sînt edificator exprimate de faptul că, în condițiile în care a crescut continuu nivelul de trai al poporului, România a reușit. în acest an, să-și achite in întregime datoria externă. Acest rezultat de mare prestigiu, unic pe plan international, prin care tara noastră își întărește deplina independență, politică și economică, asigură noi resurse neutru dezvoltarea multilaterală a patriei șl intensificarea participării sale la circuitul economic mondial.In intimpinarea zilei naționale, clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, întregul popor, in strinsă unitate in jurul partidului, al tovarășului Nicolae Ceaușescu, participă cu abnegație patriotică și revoluționară la marea întrecere pentru îndeplinirea, pină la 23 August 1989, a planului pe 8 luni, iar pină la Congresul al XIV-lea a sarcinilor de plan pe întregul an, la toți indicatorii. Rezultatele obținute în industrie, în agricultură, în toate domeniile de activitate, pregătirea condițiilor pentru îndeplinirea planului ne 1930 și pe întregul cincinal constituie cea măi înaltă dovadă a aprofundării ideilor și orientărilor din documentele programatice ale apropiatului forum comunist, a hotărîrii ferme a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii de a le transpune exemplar în viață. Așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceausescu, este necesar să se asigure o si mai mare eficiență a muncii sociale, care să garanteze creșterea producției fizice. îndeosebi a celei pentru exoort. a productivității muncii, a calității produselor, să determine reducerea substanțială a consumurilor de e- neraie si materii prime, a cheltuielilor materiale. îndeplinirea integrală a prevederilor planului national unic, a programelor de perfecționare a organizării muncii și modernizare a producției — condiții fundamentale pentru progresul societății românești, pentru întărirea si mai puternică a independentei si suveranității patriei.Ampla dezbatere politică națională a documentelor prog.auiawce aie celui de-al XIV-lea Congres — proiectul Programului-Directlvă si Tezele — ce dau o nouă perspectivă luminoasă dezvoltării economico-sociale a patriei in cincinalul 1991— 1995. pină in anii 2000—2010. reliefează cu putere întărirea hotărîrii clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității. a întregului nostru popor. in strinsă unitate in jurul Partidului Comunist, Român, al ilustrului său conducător, ca prin muncă a- vintată să asigure continua ridicare a României socialiste pe tot mai înalte culmi de progres si civilizație.în noua eră deschisă de revoluția de la 23 August 1944, alăturarea la coaliția Națiunilor Unite și participarea eroică la războiul antihitlerist. pină la victoria finală, au constituit primul act fundamental de politică externă ce dădea expresie voinței suveraneka poporului român. Țara noastră intra biruitoare in rindul națiunilor libere și independențe ale lumii, care au luptat unite împotriva hitlerismului.în epoca de mărețe Înfăptuiri inaugurată de Congresul al IX-lea, România s-a făcut cunoscută pe a- rena internațională ca un participant activ, dinamic la soluționarea problemelor vitale pentru comunitatea europeană, pentru întreaga o- menire. La Organizația Națiunilor Unite, in alte foruri internaționale s-a afirmat cu putere poziția realistă și constructivă a tării noastre, a președintelui României. în lupta pentru dezarmare și securitate, pentru lichidarea subdezvoltării, a decalajelor economice și datoriilor externe înrobitoare, pentru triumful principiilor de etică și justiție internațională — ale independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburii* interne și nerecurgerii la forță sau la amenințarea cu forța. încetării amestecului brutal al imperialismului, de destabilizare politică și economică — al dreptului popoarelor de a-și hotărî dezvoltarea economico-socială pe care și-o doresc, într-o lume fără arme și fără războaie, a păcii și colaborării.Mesajul umanist de pace și colaborare al poporului nostru, pe care politica externă românească îl proiectează pe arena vieții internaționale, i-au adus tovarășului Nicolae Ceaușescu, proeminentă personalitate a lumii contemporane, a mișcării comuniste și muncitorești mondiale, recunoașterea unanimă de Erou al Păcii, iar României numele de Țară a Păcii.In acest moment sărbătoresc, cînd întimpinăm a 45-a aniversare a revoluției victorioase de la 23 August 1944. în anul celui de-al XIV-lea Congres, omagiul cel mai înălțător pe care întregul nostru popor îl aduce iluștrilor conducători ai națiunii române, tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu, 11 constituie munca avin- tată, creatoare, sub conducerea Partidului Comunist Român, pentru progresul multilateral și înflorirea României socialiste.Partidul, țara și poporul, tn deplină unitate. îl urmează cu credință și nestrămutat devotament pe genialul fondator al României socialiste moderne, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ale cărui înflăcărat patriotism-revoluționar și înaltă răspundere pentru cauza socialismului, pentru pacea omenirii întruchipează mărețele idealuri ale Întregii națiuni, de a-și asigura o viață liberă și demnă in societatea celei mai înaintate civilizații — civilizația socialistă și comunistă.

Din noua arhitectură a municipiului Oradea Foto : Eugen Dichlseanu
NOUL ORIZONT DE VIATĂ

ÎN „MUNȚII MOȚILOR"Zlatna este un oraș din Munții Apuseni, pe Va.ea Ampoiului, de la care i-a venit și prima denumire pe cind era cetate romană și se enema Ampelum (Auraria Minor). ..Privilegiul" de oraș l-a mai avut cindva, in evul mediu (1357 „Montana Zalath- na“). Dar oraș, in adevăratul înțeles al cuvmtului, n-a fost niciodată, pentru că nu poți recunoaște ca oraș o localitate cu întinderea unui sat de munte și doar cu citeva acareturi ridicate cindva de administrația uzinei de prelucrare a minereurilor si de cițiva negustori. Acareturi adine măcinate de,vreme și mult prea nedemne de a face parte din structura a ceea ce devine acum orașul. Un poet german din secolul al XVII-lea, Martin Opitz. care a lucrat doi ani la Alba Iulia. impresionat de ceea ce a văzut și cercetat la Zlatna si în satele din jur. i-a închinat Zlatnei un poem („Zlatna sau poezii despre pacea spiritului") tradus în limba română de George Coșbuc. Iată doar un fragment : .....limba voastră prin timp s-a străcurat / Intreagă-n- cit, cu dreptul, e lucru de mirat. / Italia chiar este departe de trupină / Șl-ntocmai Esperida și Galia vecină / Pe cit de puțin e’e cu Roma se unesc. / Pe-atit de mult unit e poporul românesc. / în fiece colibă cu paie- acoperită / Un singe nobil spune că limba moștenită / Și azi e tot aceeași, că datinile sînt / Păstrate cu credință, c-al vos- tru-mbrăcămînt. / Și jocul chiar, e martor c-aveți trupină veche. / Un joc care-n frumusețe abia-și află păreche.„ / Prin asta și prin âlte talente și virtuți. / Românul excelează ! / Un sufletverde, nobil nu poate ca să piară. / Din contră, el devine viteaz și renumit !“.Acum, la aproape patru secole, istoria i-a dat dreptate poetului german. El a știut să vadă o realitate pe care mulți au încercat, din pricini ticăloase, să o schimbe sau măcar să o prezinte xdenaturat. Poporul român, pe ai cărui demni reprezentanți i-a cunoscut Opitz la Zlatna, s-a dovedit viteaz și vrednic de sorgintea sa dobindindu-și, în timp, drepturile si renu- mele pe care cu prisosință le-a meritat.Zlatna zileilor noastre accede spre structura de oraș abia in evul nostru socialist, deși, dacă bogățiile scoase din munții înconjurători ar fi fost și spre folosul localității, ea ar fi trebuit să aibă de mult masivitatea si fastul unei mari metropole. Dar n-a fost așa, ci, dimpotrivă. Un învățător care a trăit cițiva ani intr-un sat de lingă Zlatna, in preajma celui de-al doilea război mondial, îi descria pe localnici. în însemnările sale personale, ca fiind „cei mai săraci locuitori din munții moților, mai săraci chiar decît haina în care îi îmbracă acest cuvînț".în cei mai bogați munți ai României („Auriferi" li s-a mai spus) trăiau cei mai săraci dintre locuitorii țării. în logica simplă — un paradox. în „logica" unui lung șir de rînduieli politice, a unei istorii care a nedreptățit nu doar Apusenii, ci întreaga suflare românească de-a lungul multor secole, era o situație „firească", o consecință firească a exploatării. a jafului săvîrșit asupra a ceea ce a fost

una dintre cele mai bogate zone în zăcăminte aur-ar- gintifere din Europa.Atit de mult aur s-a scurs de aici către tot felul de zări ale lumii 1 Către Roma, în antichitate (atit de bogate erau zăcămintele incit romanii care au întemeiat aici un in- treg sistem de organizare minieră, administrativă și militară, exploatau doar aurul nativ mergînd pe filon. în galerii de coastă sau puțuri înclinate). In fabuloasa strălucire a Romei antice, noi. românii, știm să vedem «i aurul munților noștri. Tot așa cum știm să vedem acest aur in fastul strălucitor al capitalelor și curiilor imperiale și regale ; din ceea ce a fost și in parte pe aurul nostru și-a susținut puterea ex-imoeriul aus- tro-ungar. într-o extrem de riguroasă monografie a uzinelor de la Zlatna (peste două sute de ani de e- xistentă) am citit că acestea au fost întemeiate intr-un moment de declin economic al imperiului, după pierderea Sileziei. în 1764. Reguli drastice s-au introdus atunci pentru ca nici un grăunte de aur să nu mai apuce altă cale decît aceea a visteriei imperiale. „fiincă dijma sau

Nimeni nu le-ar putea recunoaște. Cu toate că n-au dispărut vechile case : mici, sărăcăcioase, cu una sau cu două odăi. Sint toate la locul lor și aproape așa cum au fost. Numai că alături de flecare dintre ele — eolipsînd-o — a apărut o casă nouă, mare, cu ziduri solide si frumos ornamentate, păstrind elemente ale arhitecturii populare locale — dar ingenios și modern prelucrate. Case ale unui cu totul alt mod de viată, ale cu totul altor stări materiale, ale cu totul altor pretenții a- supra traiului de fiecare zi. Vechile case au rămas toate la locul lor. dar cu alte funcții : anexe ale gospodăriei, magazii, bucătării de vară, adăposturi pentru vite. Sau. pur si simplu, „ca să fie. că acolo ne-am născut...".Discuție ou tinărul frezor Valentin Irimie. în vîrstă de 30 de ani. muncitor la I.M.M.N. Zlatna (întreprinderea Metalurgică pentru Minereuri Neferoase), locuitor al satului Galați :— Locuiesc împreună cu părinții, cu sora și cumnatul meu, care e mecanic de întreținere la cooperația meșteșugărească. Ne-am construit o casă
■t > reportaje > însemnări •urbura care trebuie plătită înaltului erariu regal de către proprietarii de mine și mineri aduce un venit mult mai mare decît toate impozitele celorlalți contribuabili" (document oficial al vremii). Lacomă. puterea imperială și-a impus, prin legi, instrucțiuni și instituții noi. sistemul de acaparare totală ■ a prețiosului metal. Oficiul de schimb al aurului („Goldeinlosung- sarnt") s-a mutat la Zlatna. Apusenii au devenit centrul preocupărilor fiscului austro-ungar. Rescript imperial semnat de Maria Tereza : Se cere perfecționarea si stimularea „prin orice mijloace a mineritului transilvan — izvorul o- ficiului de schimb al aurului care aduce venituri atit de apreciabile".Imperiul nu se sfia. Au rămas in statistici. în catastife oficiale înscrisurile cantităților de aiur neînchipuit de mari pe care visteria austro-ungară secole de-a rindul le-a scos cu de-a sila din Apuseni, fără nici cea mai palidă compensație pentru teritoriul jefuit, cu sfruntată nerușinare, cu „dreptul" celui mai tare. N-a rămas in Apuseni nici măcar o urmă a bogăției Imperiului din care, chipurile, făceau parte.Cit despre locuitorii A- pușenilor. un istoric maghiar. Toth Zoltân. scria negru pe alb : ......au luptatdin greu cu forțele naturii. în sudori de singe, cind cuprinși de descurajare. cînd plini de elan... străduindu-se cu disperare să smulgă pîine din stâncile munților". In fața tuturor acestora, paradoxul din refrenul poetului „Munții noștri aur poartă / Noi cerșim din poartă-n poartă" nu mai e paradox...Astăzi, satul învățătorului amintit (Galati), toate satele din jurul Zlatnei sînt integrate în structura orașului. Administrativ, e- conomic. social. Ce este extraordinar în aceste sate este ceea ce s-a intimplat cu ele in ansamblu.- Satele de altădată nu se mai văd.

T*RI1
nouă, mai încăpătoare si mai frumoasă. N-am stricat-o nici pe cea veche, că mai folosește si ea la cîte oeva...— Ce scoală ați urmat?— Școala din sat. opt clase. Apoi o școală de calificare la Alba Iulia.— Cum a fost la școala din sat ?

t— Normal. Școală nouă, ca toate școlile. Dar știu de ce mi-ati pus întrebarea asta. Tata imi povestea că pe cind a făcut si el patru clase, la scoală era rău de tot. că nici nu prea aveau, de fapt, o clădire de scoală. N-aveau, de fapt, de nici unele...— Ce se găsește in casa dumneavoastră nouă ?— Tot ce-i trebuie omului. Lumină electrică', aragaz, frigider. televizor, mobilă, covoare...— Sint multi ca dumneata în satul Galati ?— Aici la uzină lucrează cam patruzeci de consăteni. Meseriași. încă si mai multi lucrează la mină. Dar ne ocupăm si de agricultură, creștem a- nimale. Părinții mai ales...Primarul orașului Zlatna, Valentin Tomuța, e și el originar din satul Galați. E prea tinăr insă ca să știe mai exact cum a fost pe vremea descrisă în însemnările fostului învățător. Ce știe este că foarte multi dintre foștii lui colegi de scoală din satul Galați, avînd posibilitatea unei bune pregătiri școlare și profesionale, și-au urmat vocația și sint. acum, unul subinginer. șef de tură la uzina nouă din cadrul I.M.M.N. Zlatna. un altul e medic veterinar, alții cițiva sînt ingineri, alții maiștri sau muncitori, învățători, funcționari. Ce mai cunoaște foarte bine primarul este situația economică și socială a orașului Zlatna și a locuitorilor săi...Zlatna este un vechi centru industrial (aici a funcționat prima mașină cu aburi din România. în 1834), legat de prelucrarea minereurilor. Istoricul e lung și contorsionat, important e că dezvoltarea

lui a fost atît de lentă pină acum două decenii incit ceea ce s-a realizat in această ultimă perioadă întrece de zeci de ori întreaga dezvoltare anterioară. în afara altor importante dezvoltări și modernizări. a intrat in producție. de curind. o capacitate nouă a I.M.M.N. (o uzină de cupru electrolitic). modernă. între produsele I.M.M.N., citeva se fac. in România, numai aici : sulfat de cupru, sulfat de magneziu industrial și farmaceutic, pulbere de aluminiu. Alte produse : cupru electrolitic, acid sulfuric, cuoru de converti- zor ș.a. Din 1948 producția a crescut i de 80 de ori la acid sulfuric, de 35 de ori la sulfat feros, de 15 ori la sulfat de cupru, de 3 ori la sulfat de magneziu. Mai există aici si exploatarea minieră (Almașul Mare), ca și o brigadă complexă de prospecțiuni și explorări geologice. Apoi un sector de exploatări forestiere. Și o dezvoltată cooperație meșteșugărească. Fonduri fixe in industrie : 1968 — 234milioane lei. în 1988 : 3.1miliarde lei. Asta spune mult despre ritmul și volumul dezvoltării.Totul, la o populație de 10 000 locuitori.Unei asemenea dezvoltări. economice îi corespund masive prefaceri si dezvoltări sociale. Spuneam că în satul (cartierul) Galați toate gospodăriile dețin o casă nou construită. localitatea semă- nind acum cu o mică așezare montană de agrement. Iar asta s-a intimplat și la Feneș, Pătrin- geni. Valea Mică. Suseni. Podul lui Paul. Viitori. Runc, Piriul Graiului. Pirita. Dealul Roatei. Dumbrava. Trimpoaiele. Izvorul Ampoiului, Boțești. Budeni. Dobrot. Ruși. Și. firește. în centrul orășenesc Zlatna...Aici,' in nropriu-zisul oraș (care în forma lui de altădată dispare) s-au construit blocuri noi. cu un total de 1 000 de apartamente.— Tot central orașului va fi altul. Ce s-a realizat. pină acum, pentru oraș. în afară de noile blocuri : linia ferată normală. înlocuind vechea „mocănită". Primul tren a sosit aici. în gara nouă. în 1984. S-a realizat alimentarea orașului cu apă. Și canalizarea. S-a asfaltat șoseaua care vine de la Alba Iulia si străbate. în continuare, toți Apusenii. Sînt în curs de construcție : un drum de ocolire a orașului, un complex sportiv. o sală modernă pentru activități cultural-sportive. o stație PECO. o stație de epurare a apelor menajere. Avem de construit : dispensar policlinic și spital, un magazin general, o hală agroali- mentară și plată, un nou grup școlar minier. noi spații comerciale...Zona centrală a Zlatnei este acum greu de străbătut. E șantier. Totul este in plină prefacere.S-a investit si se investește enorm. Pentru ca, fiii acestor locuri să ducă o viață civilizată, să trăiască potrivit drepturilor sociale pe care le-au dobîn- dit locuitorii României în noul lor destin istoric. Pe care avem datoria morală de a-1 înțelege în dimensiunile lui întregi. Lucru ce nu ar fi posibil fără a ne aminti ce a fost.
Mihaj CARANFIL 
Ștțfan DINXCA corespondentul „Scînteii"

TELEORMAN : Noi apartamente pentru oamenii munciiConstructorii de locuințe din județul Teleorman și-au intensificat eforturile pentru a intimpina cu rezultate cît mai bune cele două mari evenimente politice ale anului. în primele șapte luni care au trecut din acest an, ei au înălțat și pus la dispoziția oamenilor muncii 575 apartamente moderne șt confortabile. Cele mai multe au

fost date în folosință în municipiile Alexandria și Turnu Măgurele, de asemenea în orașele Roșiori de Vede și Videle, îmbogătin- du-se zestrea locativă. Și în mediul rural s-au construit noi apartamente, pentru petroliști la Poeni, iar pentru specialiștii de Ia sate în comuna Drăgănești-Vlașca și în alte localități. în prezent, în stadii avansate de execuție se află

alte 1 200 de apartamente, pentru finalizarea lor la termenele stabilite inițiindu-se măsuri și acțiuni menite să asigure, în principal, organizarea temeinică a activității pe fiecare șantier, aprovizionarea ritmică cu materii prime și materiale, folosirea cu randament sporit a mijloacelor mecanice din dotare, întărirea ordinii și disciplinei. (Stan Ștefan).
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(Ihmare din pag. DAdrian Știr și Octavian Ștefănică, cu care ani discutat după operativa de ia comitetul de partid, au spus că este posibil chiar mai înainte. D . altfel, toate subansamblele se află in stadii avansate de montaj, înt.- aga uzină este angajată pentru atingerea acestui obiectiv. Vrem și in acest fel să dovedim că prestigiul dobindit in numai 3—4 ani, de cind exportăm utilaj minier, poațe fi sporit. Prin calitatea produselor realizate și promptitudinea în livrări.Riimul înalt de lucru, menținut ceas de ceas și zi de zi, se explică atit prin temeinica organizare a muncii pe întregul flux de fabricație, cit și prin introducerea pe scară largă a celor mai moderne tehnologii de lucru. Despre! acest ultim „capitol" sint multe lucruri de spus. Ne-am oprit insă numai asupra a două noutăți tehnice, care poartă ca dată de aplicare una din zilele lunii august : intrarea în funcțiune a mașinii de debitat oxigaz, după șabloane la scara 1/1, prin care productivitatea muncii crește cu peste 60 la sută, asigurind o valorificare superioară a metalului, și celula robotizată pentru suduri la construcțiile metalice, ceea ce înseamnă reducerea timpului de execuție a sudurilor cu 50 la sută, precum și o calitate superioară a operațiilor.„Fără a așeza la temelia muncii modernizarea continuă a proceselor de producție — ne-a spus directorul întreprinderii — nu putem aspira la locuri de frunte între marii producători de utilaj minier de pe continent. Or, obiectivul nostru tocmai acesta este".
0 tradiție făurită 

prin muncăPrintr-o fericită coincidență, anul acesta, cind întregul popor se pre- ’gătește să cinstească cele două mari evenimente politice ale țârii — a 45-a aniversare a actului istoric de la 23 August și Congresul al XIV-lea al partidului — se împlinesc zece ani de cind s-au produs primele instalații la întreprinderea de Utilaje pentru Prelucrarea Cauciucului Băicoi. Privind retrospectiv, unitatea a parcurs in acest foarte scurt interval de timp drumul de la fabricarea unor simple construcții metalice, la utilaje de înaltă tehnicitate, pe deplin competitive cu produsele similare ale unor firme cu tradiție din Europa.In multe din unitățile românești din industria chimică, petrochimică, de prelucrare a cauciucului funcționează utilaje complexe ce poartă marca întreprinderii din Băicoi. Iar cea mai mare parte a produselor sint unicat. Despre calitatea lor ne-au vorbit mai puțin cei cu care am discutat in întreprindere. Am văzut însă o scrisoare adresată unității de consiliul oamenilor muncii de la Combinatul Petrochimic Borzești. in care se adresează felicitări pentru calitatea ireproșabilă a utilajelor destinate echipării liniilor de fabricație pentru polistiren și cauciuc sintetic, pentru înalta pregătire profesională a muncitorilor Alexandru Sălceanu, Alexandru Bazgă. Stelian Buzoiu. a maistrului Alexandru Bir- ligea. a subinginerului Doru Cristea Si a inginerului Constantin Matache. care au asigurat asistenta tehnică la montaj.Eforturile colectivului din această unitate-mecanic-sef a industriei de prelucrare a cauciucului din tara noastră sînt orientate acum spre realizarea înainte de termen a utilajelor destinate unităților de profil. ..In ziua de 7 august am realizat integral sarcinile de plan pe 3 ani si 8 luni din acest cincinal, ne precizează directorul întreprinderii, inginerul George State, iar pînă Ia 23 August cel puțin 3 linii vor fi executate in avans".în secția a Il-a montaj, în sectorul marcat printr-un singur cu- vint, „Probe", un utilaj proaspăt vopsit se pune in mișcare. „Este calandrai cu 4 role dispuse în «Z» care face parte din linia de gumare cord metalic, ne explică maistrul Alexandru Birligea. Va fi livrat la întreprinderea de Anvelope Zalău. Acum facem probele «de casă» si- mulînd fazele si operațiile din condițiile specifice în care utilajul va lucra. Este o mașină foarte complexă. Are nu mai puțin de 20 motoare electrice și 10 cilindri hidraulici. Este o premieră tehnică românească. Mîndria de a face unicate ne mobilizează, ne obligă să fim in permanentă conectați la tot ceea ce este nou în tehnică".Tot în secția a Ii-a, Nicolae An- dreescu, șeful altei formații de lu-
PETROSAN! :

însemnate 
depășiri 
de planHarnicul colectiv de muncă al întreprinderii de Piese de Schimb, Reparații Utilaje și Echipamente Electrotehnice Miniere din Petroșani raportează în cinstea măreței sărbători naționale a poporului nostru de la 23 August și a Congresului al XIV-lea al partidului îndeplinirea prevederilor planului la producția-marfă pe trei ani și opt luni. Ca rezultat al aplicării prevederilor programului de organizare și modernizare a producției, a fluxurilor de fabricație s-au înregistrat însemnate sporuri de- producție, care se concretizează in obținerea unui plus de 52 milioane lei la producția- marfă. In această perioadă s-au livrat suplimentar minelor din Valea Jiului 292 tone mașini și utilaje pentru transportul minier, 4 352 stîlpi hidraulici, precum si piese de schimb în valoare de peste 16 milioane lei, repere și subansamble în valoare de 4 milioane lei. (Sabin Cerbu).

hărnicieicru. ne arată linia ce i-a fost încredințată pentru montaj. „Inițial, instalația avea ca termen de livrare trimestrul IV. ne spune interlocutorul. Solicitările Combinatului Petrochimic Brazi ne-au făcut insă să ne grăbim. Construcția de'bază. separatorul de cenușă și linia de evacuare sînt în montaj. Pînă la 20 august vom finaliza întreaga lucrare", în secția I stăm de vorbă cu inginerul Ion Nistorescu. „Cea de-a treia linie de care vi s-a vorbit — de granulare și uscare vulcacite — este formată din utilaje care se fabrică pentru prima oară în tară . si este conceput în secția de proiectare a întreprinderii. Destinatar : Combinatul Chimic Giurgiu. Răspunsul nostru este același cu al întregului colectiv : pînă la marea sărbătoare de la 23 August vor fi expediate toate produsele prevăzute în planul pe august".
Toate capacitățile 

de producție — predate 
la termenLa Valea Doftanei, în pitoreasca așezare a Prahovei, au fost puse în funcțiune în ultimul timp 4 micro- hidrocentrale care, dincolo de faptul că au asigurat independenta energetică a comunei, au pulsat în sistemul energetic național mai mult de 11 milioane kWh energie electrică. Toate lucrările de amenajare a țiului ce a dat numele localității, precum și ale microhidrocentralelor poartă același însemn : „ACIM PH“, ceea ce- Înseamnă Antrepriza de Construcții Industriale și Montaj Prahova.L-am întrebat pe directorul antreprizei. tinărul inginer Mircea Cosma. de ce a ținut ca primele fapte de muncă pe care le consemnăm să fie de la Valea Doftanei. Ne-a răspuns:— Pentru toți cei ce muncesc în unitatea noastră, salba de micro- hidrocentrale de aici reprezintă încă o probă a capacității de a spune cu hotărire „da" pentru toate lucrările ce ne sînt încredințate. Apoi, pentru ca în adunarea generală de la începutul lunii s-a hotărît ca cea de-a cincea unitate energetică „Tres- tieni 1“ să fie gata cu 30 de zile mai devreme, adică pină la 15 august.Dar tot pînă atunci vor trebui predate beneficiarilor și alte obiective...Intr-adevăr. la întreprinderea „1 Mai" Ploiești vom preda cea mai mare macara de 65 de tone, iar la întreprinderea de Rulmenți Grei Ploiești vom finaliza lucrările la presa de 2 000 tone-forță. precum și la cea mai mare instalație din județ care funcționează cu gaze provenite din procese biochimice. Constructorii și montorii nu cunosc clipe de răgaz. Ei sint cei care au realizat cele mai mari turnătorii de fontă și oțel din județ, centrale termice. săli de sport și cinematografe, blocuri de locuințe, unităti de postă si telecomunicații. întrecerea cu timpul este modul nostru de a trăi, iar satisfacțiile sint mari. Sint dovedite de chipul nou al județului Prahova. unul din județele care ilustrează ceea ce durează astăzi harnicii constructori ai socialismului din România.Așadar, zile fierbinți in toate sectoarele de muncă. Zile de neostenit efort pentru ca in a- nul celui de-al XIV-lea forum al comuniștilor români să se obțină rezultate superioare în muncă, in toate domeniile. Iar raportul „la zi“ al oamenilor muncii din județul Prahova este semnificativ : 60 de unități economice au îndeplinit prevederile planului pe 3 ani și 8 luni din acest cincinal, ceea ce le va permite să livreze suplimentar , economiei naționale și la export produse în valoare de 3,8 miliarde lei.
Ioan MARINESCU corespondentul „Scînteii"

Investițiile, mai ales de muncă 
și inițiativă, dau putere proprietății 

socialiste în agricultură 
Experiența unei cooperative agricole din județul BuzăuApreciind că realitatea a demonstrat superioritatea proprietății socialiste, sub forma ei de stat și cooperatistă, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, sublinia la recenta plenară a Consiliului Național al Agriculturii că, pentru a putea fi puse pe deplin în . valoare rezervele agriculturii socialiste, s-a investit mult, atit material, cît mai ales prin muncă perseverentă, bine chibzuită. Simpla existență a proprietății socialiste nu este de ajuns. Dezvoltarea ei trebuie bine gindită, trebuie asigurată introducerea unor tehnologii noi de mare randament, precum și toate celelalte condiții materiale necesare realizării unor producții mari, unei eficiente superioare. Este ceea ce demonstrează și experiența Cooperativei Agricole Paainâ. județul Buzău, care, prin aplicarea cu consecvență a orientării date de- partid -privind acumularea pe baza muncii mai bune a producțiilor mari, a ajuns o unitate puternică, capabilă să realizeze producții mari in toate sectoarele.— Pentru început, în calitate de președinte al acestei cooperative a- gricole, tovarășe Ștefan Mazilu, vă rugăm să argumentați in ce fel întărirea proprietății obștești a contribuit și contribuie la dezvoltarea cooperativei agricole, de ce este necesar ca proprietatea socialistă să se consolideze necontenit ?— Răspund, întrebindu-mă și eu cum s-ar fi putut realiza lucrările de îmbunătățire a pămin- tu'lui pe care le-am efectuat in ctirsul anilor, construcțiile zootehnice moderne care adăpostesc animalele noastre de rasă, celelalte utilități necesare desfășurării activității de producție fără să fi dezvoltat proprietatea cooperatistă? Sint în măsură să afirm, pe baza rezultatelor și a experienței pe care noi, cooperatorii din Padina, o avem, că întărirea proprietății obștești a fost elementul care a asigurat punerea

Pe maistrul Petre Mihal- cea — șeful echipei de e- lectricieni din cadrul Brigăzii 32. formată în exclusivitate din muncitori de înaltă clasă — il cunoscusem cu aproape cinci ani in urmă, la o adunare generală a oamenilor muncii de la întreprinderea de Antreprize Construcții Montaj Siderurgic din Călărași. Era in prezidiu și a cerut să ia cuvintul în cadrul dezbaterilor. Echipa pe care o conducea fusese atunci declarată prima in întrecerea socialistă — din cele peste 400 cite erau în șantier — și era de așteptat ca reprezentantul fruntașilor să împărtășească din propria experiență. Spre surprinderea noastră, șeful echipei fruntașe nu a spus un cuvint despre succese. Ba. dimpotrivă. După ce s-a referit la citeva neajunsuri privind ritmicitatea în aprovizionare, grija aparte ce trebuie manifestată in depozitarea și păstrarea echipamentelor electrice — „pe cit de sensibile, pe atit de scumpe", după expresia lui — vorbitorul s-a oprit la propria-i activitate, l'ăcîndu-și o severă autocritică, pornită dintr-o analiză foarte aspră. dar cinstită, sinceră, subliniind o idee extrem de interesantă : „Este adevărat. îi tare greu să a- jungi în frunte, dar dacă nu perfecționăm mereu organizarea muncii, dacă nu vom fi, fiecare, necruțători cu lipsurile proprii, vom pierde foarte repede locul de fruntaș".Am scris la timpul cuvenit despre această „experiență a anticipării", iar a- cum revenim asupra ei fiind incitați de răspunsul secretarului comitetului de partid, tovarășul Gelu Popescu, la întrebarea noastră : „Care este cea mai bună formație de lucru in întrecerea organizată în cinstea zilei de 23 August ?“, la care ni s-a răs

Colectivul întreprinderii de Utilaj Chimic „Grivița Roșie" din Capitală acorda o atenție deosebită onorării exemplare a angajamentelor asumate in întîmpinarea marii sărbători naționale de la 23 August și a Congresului al XIV-lea al partidului. Astfel, sarcinile de plan la export pe opt luni din acest an au fost îndeplinite in avans, reali- 2Îndu-se o producție suplimentară cu această destinație in valoare de 12 milioane lei. în imagine : aspect de muncă din secția cazangerie grea a întreprinderii Foto : Sandu •Cristian

în valoare — deși încă nu în totalitate — a rezervelor agriculturii noastre, a forțelor de producție din acest sector. Am spus „nu in totalitate", pentru că avem incă posibilități pe care le fructificăm acum prin aplicarea măsurilor ce vizează înfăptuirea noii revoluții agrare. Dar să, exemplific spre a fi înțeles mai bțne. în 1972, mijloacele fixe ale unității erau in valoare de 19,4 milioane lei. in 1980 — au crescut la 23,9 milioane. în 1985 — la 54,6 milioane lei, pentru ca. la începutul acestui an. să ajungă la 59 milioane lei și vor depăși 60 milioane lei la sfîrșitul anului în ' curs. Cu alte cuvinte. în fiecare an. adunarea generală a aprobat alocarea unor sume corespunzătoare pentru fondul de dezvoltare. Iar astăzi avem ceea ce se vede : o unitate dezvoltată multilateral, cu pămînt îmbunătățit prin lucrări funciare și de fertili

puns imediat : „Nu avem încă un clasament foarte exact, dar echipe, lui Petre Mihalcea este, fără îndoială. printre fruntași, așa cum se menține de aproape cinci ani". Deci, vechea noastră cunoștință se ținuse de cuvînt, reușind a- ceasță adevărată performanță. „Pe vremea aceea lucram la tablourile de comandă ale Uzinei cocsochi- mice — își amintește Petre Mihalcea — și a trebuit să facem eforturi deosebite pentru punerea ei in func-

blu. Și aceasta deoarece pentru a manevra de la citeva butoane uriașa coloană de metal incandescent este nevoie de sincronizarea a zeci și sute de motoare electrice, de acționări automatizate, de o bogată si sofisticată aparatură electrotehnică și electronică. Fie și numai cele două poduri rulante de cite 250 tone fiecare, montate la peste 60 de metri înălțime., sînt adevărate uzine suspendate, fiecare dispu- nind de un tablou de co-
Mîndria 
de fruntași

țiune cu aproape o lună mai devreme. Și iată, pină azi. uzina a livrat deja beneficiarilor peste 1,5 milioane tone cocs".Discuția o purtăm la noul loc de muncă al formației ce-și menține de a- tita vreme titlul de fruntaș, și anume lingă mașinile de turnare continuă din cadrul Oțelăriei cu convertizoare numărul 1, vatra de unde nu peste mult timp vor porni in- tr-un șuvoi incandescent și continuu aproape cinci mii tone de oțel in 24 de ore. Noul loc de muncă — este un fel de . a spune, pentru că. după cum ne precizează ing. Cezar Boca. șeful de brigadă, „Se împlinesc doi ani de cind lucrăm aici, la mașinile de turnare. luind-o, bineînțeles, de la zero". Pentru fiecare din cele patru mașini de turnare continuă — instalații și utilaje extrem de complexe și impunătoare ca dimensiuni — s-au instalat peste 100 km de ca-

mandă cu cîteva butoane silențioase, in spatele cărora se află nu mai puțin de patru mari panouri de instalații electrice, fiecare cu cîteva mii de relee, contactori, siguranțe etc.De altfel, urmărindu-i la lucru pe cîțiva tineri din această echipă — Constantin Pandea. Ion Budileanu, Marian Gavrilă, Sorin Țu- țuianu. Iulian Selciu — te convingi „pe viu" cită dreptate avea șeful de e- chipă atunci cind preciza, stăpinit de o anumită min- drie profesională, dar și de o mare răspundere socială : „Desigur, in nici o meserie nu ai voie să greșești. La noi însă, la electricieni, cea mai mică greșeală poate deveni extrem de păgubitoare pentru societate. Noi trebuie să fim mereu precum chirurgii cind operează. O mică eroare, din neatenție sau nepricepere, făcută acum poate să apară după mult timp în perioada de probe sau în timpul funcționării cu con

zare. un sector zootehnic puternic, activități industriale diverse și atîtea altele.— Există o corelație între nivelul producțiilor și creșterea proprietății cooperatiste.— Fără îndoială că da. Ele merg mină în mină, cum s-ar spune. Spre convingere, voi apela din nou la cifre. Iată cum a crescut valoarea producției globale : 1972 — 26,6 milioane lei : 1980 — 43,6 milioane lei; 1985 — 67,5 milioane lei. iar în 1988— 83,7 milioane lei. Aici se cuvine să fac o singură mențiune : proprietatea cooperatistă a sporit, in perioada amintită, de trei ori. iar valoarea producției agricole globale— de aproape patru ori. Există oare probă mai concludentă care să demonstreze că la baza sporirii continue a producției agricole stă proprietatea cooperatistă, că înfăptuirea obiectivelor noii revoluții agrare este legată nemijlocit de consolidarea și dezvoltarea acestei proprietăți ? Dar argumentele aduse pînă acum trebuie întregite prin ceea , ce cîștigă oamenii, cooperatorii noștri. Ei sînt proprietarii averii obștești, deci trebuie să și cîștige corespunzător. La noi, fondul de retribuire a crescut în mod constant pe măsura dezvoltării proprietății cooperatiste si sporirii producției globale : 1972 — 11.3 milioane lei ; 1985 — 16.7 milioane lei. iar în 1988— 17.5 milioane lei. Prin urmare, nu întîmplător cooperatorii din Padina sînt direct interesați să dez

secințe extrem de grave. Lucrăm pe acest șantier de mai bine de zece ani. in care nu ne-am dezmințit nici o singură dată '.Admirind curățenia și ordinea de la locurile lor de muncă (se spune că și praful poate „deregla" o instalație electrică), înce- pînd cu sediul brigăzii (o baracă cochetă dispunînd de o bogată bibliotecă tehnică de specialitate și o sală de documentare), și pină la grija manifestată fată de materialele folosite (fiecare bucățică de cablu sau sîrmă este recuperată. sortată și păstrată în containere speciale). înțelegi cit de pătruns este fiecare lucrător de forța unui mare adevăr scris pe frontispiciul sălii de documentare : „întreaga țară participă la înălțarea Combinatului Siderurgic din Călărași. Răspundem deci in fața întregii țări pentru munca noastră !“. Și cît de mult adevăr este încorporat în aceste cîteva cuvinte. deoarece la realizarea Combinatului Siderurgic de la Călărași au contribuit și contribuie zeci de întreprinderi din Timișoara și Botoșani. Turda și Satu Mare. Craiova și Tîrgu Mureș, Caraș-Severin și Vaslui și nu in ultimul rind din Capitală.„Este o mare investiție de încredere. în primul rind, și o mare răspundere pentru a răsplăti această încredeie — ne spune inginerul Cezar Boca. Și combinatul siderurgic de aici, ca atîtea alte ctitorii ale acestei epoci de mari vic- tprii, a apărut din inițiativa secretarului general al partidului. tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe care il dorim în continuare, din toată inima, in fruntea partidului, reales secretar general la al XIV-lea Congres al P.C.R.".
Mihail DUMITRESCUcorespondentul „Scînteii

volte proprietatea cooperatistă, să aplice noile tehnologii, știind că în felul acesta veniturile lor vor fi mai mari.— Sînt si alte cooperative care alocă sume importante pentru dezvoltarea averii obștești, dar nu obțin asemenea rezultate. Ați putea explica acest lucru ?■— Vreți să spuneți că altele sînt mai slabe din punct de vedere economic. Părerea mea este că trebuie să și gospodărești cu răspundere averea obștească. Cind merg intr-o coopbrativă agricolă oarecare, imi este deajuns. fără să studiez cifrele contabile, să apreciez răspunderea cadrelor de conducere după modul cum este gospodărită și folosită a- verea obștească. Da. proprietatea cooperatistă trebuie gestionată cu răspundere, ceea ee se realizează printr-o conlucrare strînsă a consiliului de conducere cu toți cooperatorii. în această privință trebuie să fii economist desăvirșit. Noi avem convingerea că ceea ce investim ne aduce ciștig. Nu ne lăsăm duși de vînt. Cind inițiem o măsură, chibzuim foarte mult. Să, mă refer la pămint. N-am făcut lucrări de irigații intrucit, pentru moment, nu avem surse sigure de apă. Dar am ridicat fertilitatea pămîntului prin diferite alte lucrări. Astfel, anual, scarificăm 600 hectare și aplicăm 30 000 tone îngrășăminte naturale. Sint lucrări care costă, dar prin e- fectuarea cărora pămîntul s-a îmbunătățit și se îmbunătățește continuu. Astăzi avem un pămînt mult mai bun. al cărui grad de fertilitate nu se compară cu cel de asum 15—20 de ani. Dovadă și recoltele pe care le realizăm. In 1988 am obținut în medie la hectar 7 000 kg porumb, 3 200 kg floarea-soarelui, 2 000 kg fasq- le, 32 000 kg sfeclă de zahăr, iar in acest an — 8 208 kg griu și 7 000 kg orz. Prin selecție, am realizat animale de înalt, randament, de la care obținem producții mari. In 1988 s-a ajuns la 5 200 litri lapte, in medie, de la fiecare vacă, iar în acest an. pină Ia 1 iulie producția a fost de 2 561 litri. De asemenea, la carne am livrat peste 380 tone. Avem opt incubatoare, de unde. în acest an. am livrat ajtor, pnităti agricole 160 000 boboci de rață. Eu consider că în înfăptuirea obiectivelor noii revolu-

Valoarea unei tehnologii
moderneCine asistă astăzi la construcția unui motor electric obișnuit ar putea spune că nu este nimic spectaculos într-o asemenea operație. Dar nu poate să nu sesizeze faptul că pe lîngă multitudinea de materiale ce intră în compunerea unei mașini electrice — oțel, fontă. bare sau conductori de cupru și izolații de tot felul — este inclusă și o substanță mai subtilă, invizibilă, dar absolut necesară : inteligență. Și cu atit mai relevantă se face simțită prezența a- cestei „materii prime" dacă ți se oferă posibilitatea — așa cum am avut-o noi la Institutul de Cercetare Științifică și Inginerie Tehnologică pentru Electrotehnică din București — de a face o comparație între motorul electric de astăzi cu prima mașină electrică construită în urmă cu exact o sută ■de ani. Diferența este izbitoare. Șl nu în ceea ce privește principiul de funcționare, acesta rămînînd practic neschimbat de un secol, ci în înfățișare, volum și greutate, acești din urmă parametri redu- cîndu-se pentru un motor de aceeași putere de 3—4 ori și chiar de 10 ori la anumite tipuri de mașini electrice.Ni se spune că printre inovațiile tehnice care au contribuit la asemenea spectaculoase descreșteri ale gabaritelor mașinilor electrice se numără și cele ce au condus la apariția unor noi categorii de materiale izolatoare de uz electrotehnic. „Mașinile electrice bune se obțin numai cu materiale izolatoare cu proprietăți termice, dielec- trice și magnetice superioare, ne spune dr. ing. Traian Cristian Bircă, directorul adjunct tehnic al Institutului de Cercetare Științifică și Inginerie Tehnologică pentru Electrotehnică. Orice realizare tehnică în acest domeniu conduce indiscutabil la sporirea performanțelor motoarelor electrice. Este și motivul pentru care în institut a fost creată de mai multă vreme o puternică grupă de cercetare destinată exclusiv studierii și creării de noi materiale izolatoare, realizările sale fiind grabnic încorporate în industria constructoare de mașini electrice din țara noastră. Rezultatele sint de necontestat : mașinile electrice românești — fie statice sau dinamice .— sint astăzi competitive cu cele mai performante produse de acest fel existente pe plan mondial.O importantă realizare a institutului in domeniul materialelor izolatoare a fost recent, materializată in producție in cadrul unei instalații . foarte complexe, care produce, pentru prima dată in țară, izolații de crestătură din clase superioare pentru mașini electrice, avind o rezistentă termică mare, care să permită funcționarea unui motor electric timp de aproape 20 000 ore la temperaturi de peste 150°C. Fiind con^tienți de importanta produsului, de solicitarea sa mare de către industria electrotehnică. aflată în prezent într-un susținut proces de modernizare.

HUNEDOARA : SucceseOamenii muncii din cadrul întreprinderii Forestiere de Exploatare și Transport Deva-Hunedoara acționează cu toate forțele pentru înfăptuirea prevederilor de plan și a angajamentelor asumate în întrecere, pentru a intimpina cu cele mai bune realizări ziua de 23 August și Congresul al XIV-lea al partidului. Prin buna organizare a muncii in unități și sectoare forestiere, in centrale de sortare și pre- industrializare a masei lemnoase, 
ții agrare trebuie să se aibă permanent în vedere indicația formulată de conducerea partidului ca in fiecare cooperativă agricolă să fie dezvoltat un sector zootehnic puternic. care nu numai că asigură valorificarea subproduselor agricole, dar dă posibilitatea fertilizării cu îngrășăminte naturale a unor suprafețe mari, așa cum noi facem de altfel. Prin urmare, investiții care să ducă la creșterea proprietății cooperatiste, îmbinate cu cointeresarea materială a oamenilor, astfel incit a- ceștia să se simtă răspunzători pentru efectuarea lucrărilor la un înalt nivel calitativ.— Așadar, dezvoltînd proprietatea cooperatistă trebuie să-i stimulezi pe cooperatori să o folosească în mod corespunzător.— Da. așa. este. Nu putem vorbi de întărirea proprietății obștești fără a respecta principiile, bine definite. ale cointeresării materiale a cooperatorilor. cum bine se prevede în proiectul Programului-Directivă : cointeresarea oamenilor muncii prin aplicarea acordului global ca formă de retribuire. Considerăm aplicarea acordului global atît la cultura plantelor 3e cîmp, cît și în zootehnie ca o condiție obligatorie a creșterii producției. Explicabil de ce. Acordul global face cu putință ca sumele investite pentru dezvoltarea proprietății obștești să fie insolite de fructificarea lor deplină, ceea ce înseamnă producții mari. Ca să cîștigi bine, trebuie să produci mult. Din cifrele ne care le-am prezentat la început a rezultat că în perioada 1972—1988 proprietatea cooperatistă a sporit de trei ori. iar valoarea producției agricole globale de aproape patru ori.. Totuși, fondul de retribuire. în aparentă, nu a crescut într-o asemenea proporție. Accentuez, doar în aparentă. întrucît veniturile cooperatorilor — avind în vedere și creșterea productivității muncii — sînt mult mai mari, valoarea normei de muncă fiind de 68—130 Iei. in funcție de producția obținută în cadrul acordului global. Lunar, cooperativa noastră acordă avansuri bănești și pensii in valoare de 800 000 lei. Nu avem datorii. Din contră, in contul nostru de la bancă se află acum 21 milioane lei.— Un necunoscător în treburile 

tprintr-o mobilizare exemplară, specialiștii din institut au reușit să devanseze finalizarea, acestui obiectiv de cercetare. Prin aceasta, colectivul a răspuns îndemnului și chemării secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a întîmpina aniversarea a 45 de ani de Ia revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperia- listă de la 23 August 1944 și cel de al XlV-lăa Congres al partidului cu noi fapte de muncă, îndeplinind exemplar, înainte de termen. planul pe opt luni ale anului și pe întregul an".Este știut că valoarea unei realizări științifice sau tehnice sa a- preciază prin efectele economice pe care le generează. Judecată din acest punct de vedere, realizarea specialiștilor din institut — care a beneficiat de aportul substanțial al mai multor unități de cercetare și producție din țară, printre care menționăm institutul „Petru Poni" ■ din Iași, cel de proiectări pentru industria ușoară și întreprinderea „Electrotimiș" — întrece orice așteptare : efectele economice însumează, la nivelul economiei naționale, mai multe sute de milioane de lei pe an. De la inginera Gherghina Radu aflăm că folosirea .noului material izolgnt va permite reducerea substanțială a consumului de alte materiale deficitare : . cupru, staniu. oțel electrotehnic etc. Bunăoară, obișnuitul motor electric de la mașina de spălat rufe, executat cu noul tip de izolații, va incorpora cu 13 la sută mai puțin oțel electrotehnic (tablă silicioasă) și cu 15 la sută mai puțin cupru. De asemenea, repro- iectarea actualelor motoare electrice, ce se fabrică cu izolație in clase de temperaturi inferioare, și trecerea la izolația din noua clasă vor determina o diminuare consi- , derabllă a materialelor folosite, inclusiv a greutății lor totale. De pildă, un motor cu o putere de 55 . kW. aflat în producție, curentă , in unitățile industriei noastre electrotehnice. îsi va diminua greutatea cu aproape 340 kg. din care 46 kg le reprezintă conductorii de icupru.Acest remarcabil fapt de muncă scoate în .evidență. o . dată mai mult, adevărul incontestabil că știința românească, industria au astăzi forța, de a da răspuns afirmativ și, competent oricărei probleme ridicate de dezvoltarea multilaterală a societății noastre so- , cialiste. Potențialul uman pe care se bizuie înseși idealurile de progres și civilizație cuprinse in. . Programul partidului deține datele de competență profesională și or- . ganizatorică prin care toate proiectele avansate pot fi transpuse ■întocmai în realitate. O realitate vie, confirmată zi de zi de faptul că nimeni nu poate făuri mai bine progresul și bunăstarea patriei decît poporul însuși, prin vrerea și prin faptele sale.
Vlaicu RADU

ale forestierilorfolosirea rațională a dotării tehnice și a forței de muncă, forestierii hunedoreni raportează reali-: zarea planului pe 8 luni la produc- ția-marfă și la export. Pînă la sfir- șitul lunii august se va obțire suplimentar o producție-marfă in valoare de 18 milioane lei. De re-: marcat că la producția-marfă a fost îndeplinit planul pe 3- ani si 8 luni din actualul cincinal, cbținin- du-se un spor, la acest indicator de, 87 milioane lei. (Sabin Cerbu).
conducerii cooperativei agricole ar putea numi aceasta zgîrcenie.— într-un fel. da. Cind este vorba de a gospodări proprietatea cooperatistă trebuie să chibzuiești bine. Există la conducătorii unor organism me cu care conlucrăm tendința do a incasa cit mai mult pentru serviciile pe care ți le fac. El,pleacă ,dg la considerentul că dacă grămada,.e mare, se poate lua cu duiumul. Dar tu. președinte, contabil-șef, economist trebuie să veghezi la păstrarea a- vuției obștești. La un timp, după CQ am construit complexul zootefmic. proiectantul a venit si ne-a pus pe masă, fără să-i fi comandat, proiectul a două grajduri, pentru cate trebuia să plătim o sumă frumușică. Nu am acceptat. Am făcut din surse locale un, șopron unde animalele stau foarte bine pe timp de vară. Adevărul este că. deși avem atelaje, cheltuim mult încă -cu transporturile. Dezvoltînd proprietatea cooperatistă, noi ne-am cumpărat .14 camioane. 9 tractoare. 5 încărcătoare frontale, un buldozer și alte utilaje. Le-am putea folosi mai bine, și reduce costurile dacă ni ș-ar a- sigura carburanții necesari.— Ati vorbit de alții, din afară. Dar care este atitudinea cooperatorilor fată de dezvoltarea si păstrarea averii obștești ?— A fost un timp cind unii socoteau că,bunurile fiind ale colectivului nu ‘ ar aparține nimănui. Cu sprijinul organizației de partid am cultivat în rindul oamenilor spiritul de răspundere fată de gospodărirea bunurilor obștești, ceea ce a dus la dispariția treptată a mentalității că proprietatea cooperatistă ar fi a tuturor și a nimănui. Acum oamenii se simt ca adevărați proprietari.Așa ■ cum sublinia' tovarășul Nicolae Ceaușescu. proprietatea socialistă ' reprezintă chezășia înfăptuirii noii revoluții agrare, a realizării unei agriculturi intensive și obținerii de producții mari. Sintem convinși căi numai prin, dezvblțareă și consolidarea proprietății cooperativei va putea spori in contmuare producția agricolă, vor crește veniturile șt bunăstarea țărănimii, și de aceea o apărăm' cu cea mai mare răspundere.

loan HERJEG
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a activității de partid

(Urmare din pag. I)cu progresul forțelor de producție și cuceriri ale revoluției tehnico-științi-
i

în aceste zile în care întregul partid și întregul popor dezbat, cu înaltă râspunoere palnutica. revoluționară, proiectul Programului-Directivă și Tezele pentru Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român, perfecționarea activității din toate domeniile se află — în spiritul novator promovat cu consecventă incepind cu istoricul Congres al IX-lea — in centrul atenției organelor și organizațiilor de partid, organismelor democrației muneitorești-revoluționare, comuniștilor și tuturor oamenilor muncii. Așa cum subliniază tovarășul Nicolae Ceaușescu, sectetarul general al partidului, perfecționarea întregii activități și unirea eforturilor întregului popor — atribute esențiale ale înfăptuirii rolului conducător al partidului in societatea noastră — au o deosebită însemnătate in realizarea marilor obiective ale dezvoltării economico-sociale a României, prefigurate de documentele pentru Congresul al XIV-lea pină dincolo de zorii mileniului trei.Paleta largă a temelor și procupărilor abordate in dezbatere — din care Înfățișăm unele aspecte în rindurile ce urmează — vizează perfecționarea muncii politico-organizatorice a organelor și organizațiilor de partid și, totodată, cea a sistemului de conducere, organizare și planificare a activității economico-sociale în raport evoluția relațiilor sociale, cu noile fice. ale cunoașterii umane.
Afirmarea puternică 
a rolului conducător 

al partiduluiNicolae Bura, secretar al Comitetului Orășenesc de Partid Negrești- Oaș : Sînt convins că orașul nostru, care cu numai un sfert de secol in urmă era „reprezentativ" pentru ceea ce însemna în România înapoierea economică șî stagnarea, ilustrează astăzi, cu argumentele incontestabile ale realității, ce semnifică în viața țării partidul și socialismul, dezvoltarea și progresul, anii de glorie ai „Epocii Nicolae Ceaușescu". Faptul că, deși am pornit in 1965 aproape de Ia zero, avem în prezent îh Ne- grești-Oaș zece întreprinderi industriale, dintre care cinci de interes național, nu constituie o realizare „in sine", ci implică profunde mutații în destinul a mii și mii de oameni pentru care producția modernă a creat șansa unei calificări superioare, a contactului nemijlocit cu știința și tehnica modernă, posibilitatea — materializată efectiv — a unui trai la un înalt nivel de demnitate umană și civilizație materială și spirituală. Aceste uriașe transformări, extrem de concrete, vizibile, palpabile, am putea spune. în existența fiecărei familii. afirmă puternic, prin fapte, ce înseamnă, în viața oamenilor și a țării, exercitarea rolului conducător al partidului, înfăptuirea politicii sale. Este firesc ca întărirea acestui rol conducător, prin perfecționarea întregii activități politico-organizatorice — în spiritul orientărilor secretarului general al partidului, al documentelor pentru Congresul al XIV-lea. aflate nu numai in dezbatere, ci și aplicate în metodele noastre de lucru —, să preocupe îndeaproape fiecare organ și organizație de partid, fiecare comunist, să se exprime in mod direct printr-o calitate nouă, superioară, a muncii noastre de fiecare zi.Gheorghe Ceaușu. tehnician, secretar al comitetului de partid de la întreprinderea de Mașini-Unelte Bacău : în concepția partidului nostru, a secretarului său general, perfecționarea activității vizează înarmarea organelor și organizațiilor de partid cu capacitatea de analiză, in legătură cu munca desfășurată, precum și cu cea de proiectare a viitorului pe baze științifice, temeinic fundamentate. Din acest punct de vedere premisele perfecționării se află în însuși proiectul Programului-Di- rectivă și Tezele pentru Congresul al XIV-lea al partidului, care configurează direcțiile dezvoltării viitoare a patriei, corespunzînd pe deplin marilor posibilități și resurse de care dispune țara noastră, uriașei capacități de creație a poporului român. Aș putea spune că una din aceste direcții, și anume înfăptuirea programelor de dezvoltare intensivă, de perfecționare a organizării și modernizare a industriei, care zi" a cializată mică și comandă", lîngă organizarea mai bună a producției „cunoscute", destinată programelor prioritare, incepind cu cel nuclear, comitetul de partid a inițiat constituirea unor grupe de specialiști și muncitori de înaltă calificare, care, mergînd la beneficiarii potențiali din toată țara, studiază, de fapt, necesitățile prezente și de perspectivă ale economiei naționale, pentru a putea acționa, încă de pe acum, pentru înfăptuirea obiectivelor preconizate. Este un aspect al perfecționării activității noastre — domeniu în care sintem conștlenți că mai avem multe de făcut — care exprimă rolul conducător al organizației noastre de partid. Este înfăptuit astfel. la proporțiile unității noastre, rolul de conducător politic pe care partidul îl exercită, cu clarviziune științifică și cu atîtea impresionante realizări, la nivelul întregii societăți, intr-un amplu proces de perfecționare.
Continuitate 

și permanentă înnoireComeliu Munteanu, director al întreprinderii de Alumină, membru al Comitetului Municipal de Partid Tulcea : întreaga perioadă inaugurată de Congresul al IX-lea al P.C.R. se definește prin unitatea dialectică dintre continuitatea și consecvența afirmării în teorie și în practică a unor Principii esențiale și un permanent și profund proces revoluționar de înnoire și perfecționare. Tocmai „pulsul" continuu al transformărilor revoluționare face ca partidul să fie centrul vital al națiunii noastre, de la care iradiază și rațiunea, și lumina, și căldura.Reflectînd. în contextul dezvoltării

reprezintă „pîinea de fie- întreprinderii noastre, spe- in producția de serie de unicate realizate „la Tocmai de aceea, pe

t
19,00 Telejurnal • In intlmpinarea marii 

noastre sărbători naționale
19,25 Tezele pentru Congresul al XIV- 

lea al partidului — magistrală sin
teză a dezvoltării istorice a Româ
niei, a prezentului șl viitorului 
socialist șl comunist al patriei. 
Partidul unic al clasei muncitoare 
șl întărirea unității de monolit a 
poporului — necesitate Istorică o- 
blectivă. Documentar

MJN Trăim decenii de împliniri mărețe. 
Versuri și cintece patriotice, revo
luționare

la

întregii țări, la drumul parcurs de Ia înființare de moderna noastră întreprindere, aș desluși trei etape ale perfecționării muncii, marcate prin trei momente importante : 1. atingerea capacității de producție proiectate ; 2. realizarea numai dealumină A zero, adică de cea mai bună calitate ; 3. îndeplinirea indicatorilor de eficiență economică. Ei bine, fiecare din aceste momente a fost precedat de cîte o etapă a perfecționării activități) de partid, exprimată prin analize aprofundate, prin decizii bine fundamentate, prin implicarea în rezolvarea problemelor, prin situarea comuniștilor, a organizațiilor de partid in fruntea tuturor acțiunilor, în primele rînduri ale luptei cu inerția, cu stagnarea, pentru promovarea noului. La fel se petrec lucrurile la nivelul întregii societăți, desigur la cu totul alte proporții. Și dacă tot reflectez, mă întreb : cum ar putea fi acceptate ideile, exprimate prin alte părți, ca partidul să renunțe la rolul său conducător în economie, să împartă rolul său conducător in societate ? Mi se pare mai mult decît evidentă eroarea unor asemenea idei lichida- toriste. E ca și cum ai accepta că un organism ar putea exista, viu și sănătos, in absența centrului său vital ! Argumentele rațiunii, ale vieții ne determină să respingem asemenea teorii destabilizatoare, să afirmăm cu fermitate misiunea istorică a partidului de a conduce poporul, de a acționa impreună cu poporul.Didina Axinia, muncttoareCombinatul pentru Prelucrarea Lemnului Piatra-Neamț : Aș vrea să relev capacitatea partidului nostru ea. pe măsura noilor condiții și a noilor exigențe ale dezvoltării sociale, să se perfecționeze el însuși, atît în domeniul formelor și metodelor de muncă, cît și prin calitatea celor care îl alcătuiesc. în această privință, deosebit de importantă este sublinierea făcută de tovarășul Nicolae Ceaușescu că am fost, sintem și răminem un partid al clasei muncitoare. în lumina acestei orientări, și organizația noastră de partid, de la secția Prelu- crări-Artă, acordă toată atenția primirii cu prioritate în partid a muncitorilor, pe baza calităților politice, profesionale și morale ale tuturor celor care întăresc rindurile partidului. Prin aceasta crește efectiv potențialul de inițiativă și acțiune al organizației de bază, materializat, în primul rînd. în faptul că ani îndeplinit și depășit lună de lună sarcinile de plan.
Stilul de muncă — 

oglindit în rezultatele 
economiceIon Josu, președintele Cooperativei Agricole de Producție Topolovățu Mare, „Erou al Noii Revoluții Agrare" : Nimic nu poate reprezenta mai concret, mai grăitor stilul și metodele de muncă, procesul de perfecționare a activității de partid, decit rezultatele economice. Eu știu un lucru de la moșii și strămoșii mei țărani : „pămîntul. dacă nu-1 lucrezi așa cum trebuie, atunci te lucrează el pe tine". Producția medie de 11 858 kg griu la hectar obținută anul acesta, rezultatele din zootehnie, legumicultura și alte domenii sînt urmarea firească a muncii desfășurate de cele' 18 organizații de partid din unitatea noastră. Tot așa după cum greutățile pe care le mai avem, faptul că mai sint oameni care nu se angajează „din plin" în efortul general, că mai sînt „specialiști" care se feresc să intre în grajd oglindesc serioase neajunsuri. în această privință. au deosebită însemnătate prevederile Tezelor pentru Congresul al XIV-lea referitoare la „intensificarea activității ideologice, politico-educative de formare a omului nou. de dezvoltare a gradului de cultură și cunoaștere, de ridicare a conștiinței socialiste, revoluționare a întregului popor". Socialismul fiind construit cu oamenii^și pentru oameni, conștiința înaintata devine piatră de temelie pentru tot ce înălțăm.Gavril Georgiu. maistru principal, secretar al comitetului de partid de Ia Fabrica Metalurgică din Combinatul de Utilaj Greu CIuj-Napoca : Creșterea indicelui lingou de Ia 50—55 70 ia sută la secția consumului de gaz 25 la sută prin introducerea arzătoarelor regenerative Ia cuptoarele de la secția Forjă grea, sporirea productivității muncii cu peste 20 la sută prin modernizarea unor mașini de format Ia secția Turnătoria de fontă — iată citeva rezultate ale acțiunilor Întreprinse de organizațiile noastre de partid, ale perfecționării metodelor de muncă. Ele exprimă, totodată, răspunderea de proprietari.

de scoatere din la sută la peste Forjă, reducerea metan cu peste

20,15 Industria — programe prioritare. 
In spiritul sarcinilor subliniate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu

20,35 Teatru TV. „Passacaglla" de Tltus 
Popovich Spectacol realizat In co
laborare cu Teatrul „Lucia 8turd- 
za Bulandra". Interpretează :• Ion 
Besoiu, Marcel Iureș, Mariana 
Buruiană, Ion Cocleru, Răzvan 
Ionescu, Valentin Uritescu, Mlrcea 
Gogan. Regla artistică : Eugen To- 
doran. Ultima parte

21,30 Columnele demnității românești. 
23 August 1944—23 August 1989. Ti
nerii — participanți activi și bene
ficiari direcți ai mărețelor înfăp
tuiri ale națiunii noastre socialis
te. al dreptului de a învăța șl de 
a se pregăti pentru viață, de a 
avea un loc de muncă garantat

21,50 Telejurnal 

producători si beneficiari, eficienta mecanismului autoconducerii si auto- gestiunii, conștiința faptului că dezvoltarea proprietății socialiste se află la baza progresului țării si a bunăstării fiecăruia dintre noi. în același timp, acestea sînt propriile noastre argumente că perfecționarea — in cadrul socialismului, și nu in afara lui 1 — are resurse inepuizabile, demonstrate și de actul istoric al achitării integrale a datoriei externe, și că. așa cum subliniază secretarul general al partidului, „nu poate exista dezvoltarea si perfecționarea socialismului fără un partid unic al clasei muncitoare, cu o concepție revoluționară despre lume si viață".
Pasul hotărîtor 

spre viitorGheorghe Țepeș Greuruș, dr. ing., director al Combinatului de Fibre Sintetice Săvinești : în concepția partidului nostru, a secretarului său general, amplul proces de perfecționare a întregii societăți se întemeiază pe știința și tehnica înaintată, pe tot ce e nou in gindirea șl cunoașterea umană. Astfel, în proiectul Progra-, mului-Directivă și în Tezele penitru Congresul al XIV-lea se prevede, cu deplină îndreptățire, că înfăptuirea programelor de dezvoltare intensivă, de perfecționare a organizării și modernizare, prevăzute pentru viitorul cincinal, pînă în anul 2000 șl în primul deceniu al mileniului trei, are loc „pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii".Dispunem de posibilități uriașe de perfecționare. Chiar și numai exemplul combinatului nostru, cu cele peste 600 cadre cu studii superioare, si in care întregul personal are nu numai posibilitatea, ci și obligativitatea de a se conecta, prin sistemul de reciclare, la ultimele noutăți, este edificator în această privință. Climatul de creativitate, acțiunile inițiate de comitetul de partid pentru realizarea unor echipe mono si multi- disciplinare au dus la. elaborarea unor noi tehnologii, la îmbunătățirea si crearea număr de nalizări.Ne dăm de făcut pentru a ne ridica la nivelul cerințelor actuale. Dar drumul este deschis. Este drumul ascendent al întregii țări. Argumentele cele mai puternice al*e perfecționărilor ce se vor aduce în continuare sint stilul de muncă viu. dinamic, deschis înnoirilor, promovat de conducătorul partidului și statului nostru, și opțiunea întregului partid și popor ca la cel de-al XIV-lea Congres tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales în funcția supremă de secretar general al partidului.loan Sorescu. secretar al Comitetului Municipal de Partid Sfintu Gheorghe : Amplul proces de perfecționare și înnoire socialistă din tara noastră exprimă legătura și dialogul permanent ale secretarului general al partidului cu masele, cu întregul popor. Vizitele de lucru și analizele de la județe, soldate întotdeauna cu orientări de cea mai mare însemnătate. întilnirile cu activul de partid, consfătuirile, congresele cu oamenii muncii, toate formele democratice de participare a poporului la conducere și la înfăptuirea programelor alcătuiesc o sursă infinită de perfecționare. Opțiunea fermă a partidului, a întregii țări privind realegerea la cel de-al XIV-lea Congres a tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția supremă de secretar general al partidului este, deopotrivă, o opțiune a inimii și a rațiunii, este izvorîtă din devotamentul nemărginit față de patrie și partid, din voința de a înainta neabătut pe drumul socialismului și comunismului.
Gh. ATANASHJ

de noi utilaje, la un mare invenții, inovații si rațio-seama că mal avem multe

defini- ca re- 
atelier, 
rampă de co-

Firește, cenaclul este prin definiție o amDianță formativ-edu- cauvă, un laoorator de creație în care acționează un întreg sistem de demersuri intelectuale, ae amplificare a orizontului de cunoștințe și culturalizare activa, de modelare a personalității prin impactul ideatic, de sensioiiizare față ae tezaurul gm- dini umane.De obicei, în aproximarea ției cenaclului se mai admit ferinte proxime termenii de 
școală sau cniar aceia de

. de lansare, tribună și spațiumunicare estetică, denominații relative care ating domeniul cenaclului, dar nu-1 acoperă definitiv. Cu o sintagmă reputată, cenaclul — totuși locui unde se citește și se discută literatură — devine o „uzină vie" în care se creează valori și „bancul de probă" deschis judecății axiologice, dar, în același timp, se forjează ca- rațtere, se fiexibilizează conștiințe și se schimbă, într-o procesuălitate activă, ștafeta generațiilor.Experiența istorică a societăților și asociațiilor literare de la începutul secolului trecut, cu un declarat caracter și activ rol politic, ca și marile cenacluri „Junimea" sap cele din jurul revistelor „Contemporanul", „Literatorul" sau, în secolul nostru, „Sburătorul", unde a debutat, s-a format și s-a afirmat pleiada marilor scriitori clasici, s-a distilat și sedimentat in conștiința contemporanilor noștri, ampiificind prestigiul și perenitatea ideii de cenaclu. Lărgirea accesului la cultură, ridicarea gradului de performanță intelectuală, școlarizarea generalizată, pătrunderea cărții in toate păturile sociale, la care trebuie să adăugăm creativitatea estetică nativă poporului noâ- tru au condus la amplificarea numărului de creatori în domeniul literaturii. Astfel că cenaclul rămine o realitate activă în epoca revoluției tehnico-științifice. a exploziei informaționale pe care o parcurgem, devenind chiar o formă de mass-me- dia, cu arie restrinsă. e adevărat, dar cu toate atributele marilor canale de emisie și comunicare ale societății modeme.Deși nu cu totul inedită, inițiativa brașoveană de a permanentiza un cenaclu al cenaclurilor dovedește toate virtuțile unei întreprinderi saturate de interes cultural și de semnificație metodică. N-a fost, cum se spune, un schimb

și creatori, afirmați in ediție, numărul participanți- crescut în această ultimă edi- 5 084 353 interpreți și creatori orașe și sate, de cele mai di- vîrste și categorii sociale, de variată s-ar înfățișa eflo- formelor de manifestare

la cea de-a 7-a ediție — 1987—1989 — s-a ajuns la 231 725 formații și cercuri artistice ; iar de la 2 150 611 interpreți prima lor a tie la de la ferite Oricit rescența artistică, nu putem să nu remarcăm faptul că afirmarea artistică este corolarul firesc al angajării, al unei angajări artistice animate de simțul responsabilității, de seriozitatea unei elaborări fecunde. Capacitatea de efort artistic, creator este, în aceste condiții, singura in stare să infirme virtuozitatea pur meșteșugărească, să pună în valoare o creativitate reală, o viziune cu. adevărat proprie, reprezentativă pentru forța creatoare a maselor,, pentru capacitățile lor de a-și însuși și de a crea noi valori formative. Este ceea ce au încercat să realizeze partici- panții la cea de-a 7-a ediție a festivalului. Pe lingă certitudinea unor rezultate foarte ușor de constatat, activitatea celor 3 908 247 participanți, aparținind celor 169 248 formații de la orașe șl sate, aflate in concurs, ca și realizările celor 1 176 106 participanți, membri ai celor 62 477 cercuri artistice ce-și desfășoară activitatea pe tot cuprinsul țării, s-au impus ca tot atîtea posibile răspunsuri la necesitatea unei comunicări culturale cu ample ecouri sociale. Ele evidențiază faptul că au fost reunite forțe creatoare existente in fiecare localitate și județ, in centrul întregului complex de manifestări culturale organizate aflin- du-se educația patriotic-revoluționa- ră a maselor. Va trebui să subliniem, în acest sens, un adevăr deosebit de important : la nivelul întregii țări comitetele județene de cultură și educație socialistă, consiliile sindicale. comitetele U1T.C., inspectoratele școlare și celelalte organizații de masă și obștești au pus un accent mai mare în această ultimă ediție pe intensificarea și permanentizarea activităților politico-educative, științifice. tehnice și cultural-artistice. astfel incit ele să reflecte cît mai deplin problematica actuală a construcției socialismului, să militeze pentru mobilizarea oamenilor muncii 1a înfăptuirea sarcinilor social- economice în profil teritorial. în a- cest sens, dezbaterile. schimburile de experiență, lectoratele. expozițiile, simpozioanele, întilnirile cu specialiștii fruntași in producție, cursuri ale universităților cuitural- științifice care au ațvut 10c în toate județele, in unități economice și instituții de cultură au avut drept, o- biectiv principal ridicarea calificării profesionale, a calității activității de producție.Evaluările pe care, ca le oferă festivalul în ediție dau posibilitatea iecteze activitatea viitoare, posibile și necesare creșteri, o reală încredere in tot ceea ce se constru- y^ește frumos și durabil. Totodată.
și eficiențeiorice bilanț, actuala sa să se pro- indică

de experiență — pentru că literatura este o exprimare individuală și o acțiune estetică pe cont propriu, în care experiența nu este direct transmisibilă, nici o intilnire de lucru, pentru că întîlnirea a depășit lucrarea fiecăruia dintre condeierii pre- zenți, ci, am spune, un moment de conștientizare colectivă a actului creator, de la premisele și motivațiile psihologice, individuale la consecințele de mare amplitudine socială.Constituit cu cinci ani în urmă, Cenaclul cenaclurilor brașovene (conducător prof. Aurel Buda), îndrumat de Asociația din Brașov a Uniunii
Cenaclul, școala a împlinirii

vocației creatoare

(profesorul fiu al Ho-comunicare județ. Ce- lărgit trep- într-un

Scriitorilor și redacția revistei „As- tra", întrunește — în ședințe programate din două în două luni — pe membrii celor 22 de cenacluri din județ. La 15 iunie, Cenaclul cenaclurilor a sărbătorit Centenarul trecerii în eternitate a poetului național, la clubul întreprinderii de autocamioane, iar în ședința imediat anterioară a fost în mijlocul cimentiș- tilor de la Hoghiz, la invitația cenaclului „Aron Pumnul" lui Eminescu a fost un ghizului).înființat din nevoia de a poeților amatori din naclul cenaclurilor și-a tat orizontul preocupărilor cadru unitar de organizare și desfășurare, și-a îmbogățit experiența, căpătînd deja o tradiție, întilnirile sale periodice constituindu-se în- tr-un ambient colocvial în care muncitori și elevi, funcționari și intelectuali descoperă condițiile necesare procesului de creativitate, pentru a-și manifesta dragostea pentru frumos și armonie morală. Principalele direcții de activitate ale Cenaclului cenaclurilor se orientează spre depistarea și stimularea creatorilor locali, atragerea unui număr cit mai mare de iubitori de litera- 

prin ceea ce prezintă mai viabil din punct de vedere artistic, această prestigioasă manifestare scoate cu pregnantă în evidență faptul că nu o contemplare distanță, impersonală este aceea care conferă interes manifestărilor și lucrărilor realizate, ci integrarea în fluxul vieții contemporane capabile să le așeze (desigur nu in totalitate) in oglinda timpului, la îndemîna tuturor. Se cuvine subliniată, in acest context, importanța acordată inițiativei muncitorești, stimulării întrecerii socialiste. Am sublinia, astfel, caracterul permanent pe care l-au avut cicluri de manifestări complexe pe teme cum ar fl „Calitate, competitivitate, eficiență", „Eficienta economică în contextul noului mecanism economico- financiar", „Noua revoluție agrară — obiectiv fundamental al politicii agrare a partidului", „Direcții ale pregătirii profesionale în condițiile
Cultura pentru popor

etc. și in doveniana" de la Neamț, „Alexandru Sahia" de la Călărași, „Vasile Alecsandri" de la Iași, „Nichita Stănescu" de la Prahova, „Eminesciana" de la Botoșani. Desigur, în cursul desfășurării fiecăruia dintre aceste activități, atît de numeroase și diverse, pe lingă satisfacția înregistrării calității și eficienței lor, au fost, constatate și o seamă de neîm- pliniri, de minusuri în privința calității, a conținutului lor, a gradului de interes suscitat în rîndul publicului. Va trebui, de aceea, să fie mai bine valorificat uriașul potențial creativ, științific al fructificate dispun toate calitate, după cum este necesar un efort mai mare pentru unirea tuturor forțelor celor care acționează în acest domeniu. Am adăuga, la șirul numeroaselor reușite, Festivalul artei și creației studențești, cu participarea formațiilor și cercurilor artistice ale caselor de cultură și cluburilor studențești din trele universitare, festival anul acesta la cea de-a 18-a ediție. Galele dramaturgiei contemporane, expozițiile prilejuite de sărbătorirea unor evenimente importante, vizitele documentare întreprinse in locurile importante ale agriculturii și industriei românești. Toate au constituit, de asemenea, prilejuri de a iniția și modela cît mai complex un public de cele mai variate formații și categorii.Atenți la difuzarea socială a artei tiții care au antrenat nu doar im- și la acțiunea ei formativă, organizatorii au urmărit și obținut în general o creștere a nivelului calitativ al manifestărilor politico-educative și cultural-artistice desfășurate sub egida' Festivalului național „Cîntarea României". Nu este insă mai puțin adevărat că unele mani-

revoluției tehnico-științifice" O largă extindere au cunoscut „Dialogurile cultural-artistice" întreprinderi și la sate, desfășurate sub generice ca : „Fruntași in muncă — fruntași pe scenă", „Omagiu muncii", „Dialogul hărniciei" ș.a. Desfășurate în toată țara, pe scenele așezămintelor de cultură, in unități economice, pe platforme industriale și șantiere. în centre muncitorești, o gamă complexă de spectacole, concerte, expoziții și gale de filme au afirmat prezența activă a teatrului politic, a muzicii corale revoluționare, a brigăzilor artistice, a artelor plastice și poeziei patriotice. Efortul de a căuta modalități de expresie capabile să reprezinte la cel mai înalt nivel epoca. societatea noastră, modalități receptive la tot ceea ce înfrumusețează omul și conferă relief vieții sale, s-a concretizat în tendința de a împrospăta repertoriile cu lucrări noi, cu piese de teatru și cintece de masă, cu poezii, creații cu caracter patriotic, revoluționar. umanist. Se cuvine subliniat. în această ordine de idei, preocuparea I.C.E.D. pentru realizarea și editarea de piese de teatru într-un act, de cintece patriotice, ca și munca constant desfășurată de cercetare a valorilor culturii populare.Relația atît de importantă dintre cultură și societate, rolul și eficiența educativă, modelatoare a acțiunii culturale s-au afirmat în cadrul Festivalului național „Cintarea României" prin numeroase compe- portante forțe artistice, ci și foarte numeroși spectatori. Ne referim ' la concursuri corale zonale cum ar fi „D. G. Kiriac" la Pitești. Porumbesdu" la Vidu" „Ciprian Suceava. „Ion la Lugoi. „Iacob Mureșanu" la Blaj, „Gheorghe Dima" la Brașov,
bat la porțile consacrării sau criticii literari invi-Cenaclului cenaclurilor

tură, realizarea unui schimb constructiv de opinii între condeierii a- matori care și scriitorii tați.„Scopul brașovene — ni-1 definește Aurica Borcea, directoarea Centrului Județean de îndrumare a Creației Populare și Mișcării Artistice de Amatori — se formulează în antrenarea și stimularea membrilor săi, realizarea cu pioritate a unor lucrări inspirate din realitățile contemporane ale patriei, pentru perfecționarea și răspindirea unor creații valoroase cu pronunțat caracter politic-mo- 

Brassoi (Uzinele inerția"
bilizator. militant și revoluționar". La ultima ședință la care ani participat se aflau membri ai cenaclurilor: „Șt. O. losif" (Casa Armatei Brașov), „G. Barițiu" ^Sindicat învățămînt), „Atelier Lapok", „Permanențe" „Tractorul"), „Lupta cu (Codlea). „Sinteza" (Combinatul Chimic Făgăraș), „Mugurii speranței" (Biblioteca Uniunii Județene a Cooperației Meșteșugărești), „G. Barițiu" (Clubul Uzinelor „6 Martie" Zăr- nești), „Interferero" (Uzinele „Rulmentul"), „Aripi" din comuna Cristian și „Mihai Eminescu" (întreprinderea de Autocamioane Brașov). Desigur, unii condeieri își interferează prezențele în mai multe cenacluri, din dorința de a participa cu o periodicitate mai strinsă la ședințele literare, așa că pot avea mai multe identități administrative.Nu ne zia care dință a brașovene ; s-a făcut atunci și acolo, cu sinceritate și bună credință, de- plingîndu-se și absența unui critic profesionist care să imprime cenaclului o mai strînsă exprimare analitică șl axiologică, care să canalize- 

vom referi aici la poe- s-a citit la ultima șe- Cenaclului cenaclurilor

întrecerile brigăzilor artistice au avut loc la Tîrgoviște, Găeștî, Fetești, Zalău, Vaslui, Brăila, București. zilele teatrelor populare și muncitorești, concursurile de muzică ușoară, populară, de folclor, de datini și obiceiuri tradiționale, de dans tematic, expozițiile de artă plastică, sugestiv intitulate „Magistralele socialismului", galele filmelor de amatori.Concursurile de creație literar-artis- tîcă organizate de comitetele județene de cultură și educație socialistă în colaborare cu uniunile, asociațiile de creatori și revistele culturale au constituit, de asemenea, utile modalități de reflectare a sensibilității artistice contemporane. Am astfel concursurile „Marin și „Zaharia Stancu" de la man, „Nicolae Labiș" de la va, „George Coșbuc" și „Liviu Re- breanu" de la Bistrița-Năsăud, „Sa
aminti Preda" Teleor- Sucea-

mai decultural-artistic maselor, condițiile județele, fiecare lo-

I

și bine care

cen- aflat

ze, fără didacticism, lecturile și să dea o exactă referință despre latențele și posibilele deveniri ale condeierilor din grupare. în orice caz, între poeții care au citit se aflau și tradiționaliști și clasicizanți, retorici discursivi și poeți ironici, autore- flexivi și textualizanți, adică, in mic, întreaga gamă tipologică a poeziei „mari", definitorie pentru intreaga constelație lirică a țării. Mai interesante mi s-au părut tendința și efortul tuturor de a redefini condiția și rolul cenaclului, funcționalitatea o- piniei constructive, precum și importanța atitudinii colective in afirmarea fiecărei individualități.

Astfel, Aurica Borcea vorbea despre „perpetuarea stadiului de bobo- cism" în cazul unora dintre membrii cenaclului, de lipsa de finalizare publicistică, prin impermeabilitatea la opiniile celorlalți, recunoscind grupării literare virtuțile atragerii și îndrumării spre creația cu rezonanță publică și esențiala funcție metodică. „Dacă se încurajează stîngăcia, creatorul nu va ajunge să-și conștientizeze niciodată creația", spunea directoarea Centrului de îndrumare.loan Ursan din cenaclul „Aripi", din comuna Cristian, sublinia caracterul formativ al cenaclului, rolul decisiv în construirea și selecția valorilor, pentru că „fiecare parcurge o evoluție spontană și aparent insesizabilă prin contactul nemijlocit cu creațiile și judecățile celorlalți". Un aspect foarte interesant și ilustrat chiar de vorbitor îl constituie transformarea poetului in animator cultural la locul său de muncă,. în localitatea sa. „Dacă nu aș fi venit la cenaclu, nu aș fi cunoscut atîtea personalități al căror mesaj l-am transmis și consătenilor mei".Pertinentă și competentă, intervenția profesoarei Luminița Cocoș din Rupea sublinia că întîlnirea unor oameni de profesiuni și vîrste diferi-

de coruri în județele Satu Mare, Covasna, a formațiilor de teatru in și Caraș-Severin, ca și

festări culturale prezintă încă aspecte de formalism, de improvizație sau rutină. Așa cum s-a constatat la manifestările din etapa de masă a ultimei ediții a festivalului, unele manifestări culturale nu au fost suficient ancorate in problematica locală, altele nu au avut eficiența educativă scontată, inregis- trindu-se, de asemenea, o slabă preocupare pentru studierea și cunoașterea cerințelor reale cultural- educative ale unor zone. Dacă în unele județe s-au înregistrat creșteri cu noi colective artistice, și am aminti în acest sens județele Brașov, Buzău. Bistrița-Năsăud. Doij, Sibiu, Gorj, Mureș, la fel de adevărat este și faptul că in altele numărul formațiilor a scăzut. Ne referim, de exemplu, la județele Covasna, Vilcea, Constanța. Maramureș. In aceeași ordine de idei menționăm și scăaerea numărului Mehedinți, numărului Dîmbovița scăderea numărului de brigăzi artistice la Brăila. Giurgiu sau Galați.In fața deosebitei varietăți de manifestări pe care le-a cuprins Festivalul național „Cintarea României" în cele 7 ediții ale sale, este firesc ca privitorul să devină din ce in ce mai sensibil la măiestria artistică, să respingă formele inferioare, stereotipia meșteșugului. Este motivul pentru care nu au putut trece neobservate lipsa de preocupări ale unor foruri locale pentru’ înnoirea continua a repertoriilor, mai ales la sate, nu a putut fi neglijat nivelul artistic interpretativ scăzut al unor formații teatrale, de dans tematic și montaje literar-muzicale. Aspectul formal care a însoțit unele manifestări desfășurate doar in fața organizatorilor și a juriilor, nu este, de asemenea, de natură să afirme în chip stimulator rolul educativ pe care festivalul îl are in ansamblul său. Iar dacă sintem de acord că atelierele meșteșugarilor de artă populară și artizanat de pe cuprinsul întregii țări alcătuiesc o parte» — dintre cele mai importante — ale vastului șantier al creației contemporane, dacă cele mai bune dintre aceste realizări au fost distinse cu riumeroase premii republicane, este de asemenea de dorit ca unele lucrări de artă populară și artizanat să dovedească o mai profundă cunoaștere a decorativismului artei noastre populare, astfel incit falsurile și denaturările să nu se mai întîlnească în producția extrem de bogată a acestui domeniu.Delimitind cîteva dintre trăsăturile definitorii ale creației atît de amplu afirmate in cadrul Festivalului Național „Cintarec României". nu putem încheia fără să precizăm că reușitele de pină acum, deosebit de numeroase, reunesc, într-un unic elan, energiile culturale ale întregii țări ; că festivalul se afirmă ca un cadru extrem de generos de stimulare și afirmare a creativității românești în toate domeniile.

\

Marina PREGTU

te, departe de a crea o atmosferă nivelatoare, contrazice uniformitatea și contribuie la structurarea complexă a fiecărei conștiințe. Fiecare aduce un suflu aparte din zona sa profesională. absolut necesar la primenirea limbajului poetic. Exercițiul versului clasic ar trebui cultivat ca' o perioadă necesară în formarea creatorilor. Acest efort automodelator, ca și receptivitatea față de atitudinile altora ar îndreptăți acceptarea similitudinii funcționale cu școala, pentru că altfel „praful de cretă și mirosul de catalog sint departe de ideea de cenaclu". Proaspătă cîști- gătoare a unor importante concursuri literare, tinăra profesoară reclama prezența în cenaclu, alături de creatori de poezie, și a unor critici și exegeți reputațiMaistrul loan Voaideș, de la întreprinderea de Autocamioane Brașov, a militat pentru instanța critică și împotriva ideii .festiviste a cenaclu- lui — serbare săotăminală. altfel „rămine numai goana, uneori nemotivată. după recunoaștere, publicare și publicitate. In orice caz, în cenaclu ne formăm ca oameni cu bogate noțiuni culturale". Muncitorul loan Suciu, conducătorul cenaclului „Mihai Eminescu". de țje lingă întreprinderea de Autocam’oane Brașov, cenaclu ce ființează de 41 de ani. a vorb’t despre acțiunea stimulativă și educațională a grupării literare : „Neîndoielnic, au un mai mare randament în munca lor cotidiană cei care vin la cenaclu, citesc și publică versuri, decit cei neimoli- cați în vreo activitate Chinul -omului nou- se în atelierele literare care fie o confruntare «sub tinuu»".O acțiune de asemenea continuată și încununată menea profitabilă dezbatere, prin diversitatea opiniilor și ramificațiile implicărilor etice și estetice, s-a considerat că e bine să rămină fără concluzii rigide, nu însă și fără un corpus de semnificații cristalizate și asumate de toți cei prezenți. Fiecare și-a continuat dezbaterea, cum spunea cineva, acasă. O ședință a Cena
clului cenaclurilor, într-o structură de idei turale, se finalizează personale, în influența și nu imediat vizibilă fiecărui participant.

culturală, ote’este si trebuie să foc con- anvergură, de o ase- prin

constituindu-se și acțiuni cul- în „sinteze" nemărturisită în conștiința
Aurellu GOCI
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Ui TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

COLECTIVE DE OAMENI AI MUNCII DIN ECONOMIE RAPORTEAZĂ OBȚINEREA 
ONOR SUCCESE DE SEAMĂ 1N ÎNDEPLINIREA ȘI DEPĂȘIREA PLANIMIIIn telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, colective de munca din unități economice de pe intreg cuprinsul țării raportează importante succese in îndeplinirea sarcinilor de pian. Este răspunsul muncitoresc la chemarea conducătorului partidului și statului de a îndeplini planul pe opt luni pinâ la 23 August și pe întregul an pînă la Congresul al XlV-lea al P.C.R.Oamenii muncit din unitățile subordonate Consiliului Popular al Județului Bacău au îndeplinit, la 12 august, planul pe trei ani șl nouă luni din actualul cincinal la producția-marfă industrială, export și livrări de mărfuri către fondul pieței, creind premise ca pină la sfirșitul lunii augdst să obțină o producție-marfă industrială suplimentară in valoare de 63 milioane lei. De asemenea, planul județului la construcția de locuințe in profil teritorial pe opt luni din acest an s-a realizat încă de la 3 august, în, această lună fiind dat in folosință cel de-al 11 000-lea apartament din actualul cincinal.Au realizat planul protlucției- marfă pe trei ani și lopt luni din acest cincinal unitățile din subor- dinea Consiliului Popular al Județului Mureș. Aceasta va permite ca pină la sfirșitul anului să se obțină o producție suplimentară in valoare de peste 275 milioane lei. Sînt create condiții pentru îndeplinirea, in zilele următoare, a planului la export pe trei ani și nouă luni, iar la livrări de mărfuri către fondul pieței pe patru ani din acest cincinal.Oamenii muncii din unitățile subordonate Consiliului Popular al Județului Cluj au raportat îndeplinirea planului la producția- marfă industrială pe opt luni ale acestui an, pînă la sfirșitul lunii august urmind să se 'realizeze depășirea sarcinilor de plan cu 17 la sută.

OAMENII MUNCII DE PE OGOARE RAPORTEAZĂ ÎNCHEIEREA RECOLTĂRII
OVĂZULUI ȘI FASOLEI ȘI REALIZAREA ONOR PRODICTII MARI IA HECTARIn telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, oamenii muncii de pe ogoare raportează terminarea recoltării la diferite culturi și realizarea de producții mari la hectar, superioare celor planificate. Recoltele obținute în toate județele, atît la cerealele pă- ioase, cit și la alte culturi, fac dovada grijii permanente a conducerii partidului și statului nostru, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru dezvoltarea continuă a agriculturii, pentru înflorirea satului românesc. Producțiile mari la hectar, care demonstrează din plin justețea politicii partidului și statului nostru, se datorează extinderii — în condițiile marii proprietăți socialiste - a mecanizării lucrărilor, a utilizării unor soiuri și hibrizi de înaltă productivitate, a aplicării — la scara întregii țări — a rezultatelor cercetării științifice. Recoltele obținute sint, de asemenea, expresia cea mai concretă a hotăririi tuturor oamenilor muncii de la sate - țărani cooperatori, mecanizatori, specialiști - de a transpune în viață obiectivele noii revoluții agrare, planurile și programele de dezvoltare a agriculturii noastre socialiste.Comitetul județean Caraș-Severin al P.C.R. raportează terminarea recoltării culturii de fasole și realizarea unei'producții medii de 5 025 kg la hectar ; comitetele județene Mureș și Brașov ale P.C.R. raportează terminarea recoltării ovăzului și obținerea unei producții medii de 5 040 și, respectiv, 5 012 kg la hectar.In aceste zile — se relevă în telegrame — forțele satelor sînt concentrate la eliberatul terenurilor și efectuarea arăturilor. O atenție deosebită se acordă, de asemenea, recoltării și valorificării legumelor și fructelor, strîngerii și depozitării furajelor, executării altor lucrări în cimp și în zootehnie.Oamenii muncii din agricultură se pregătesc pentru apropiata campanie agricolă de toamnă, pentru a asigura astfel strîngerea la timp și fără pierderi a recoltei, ca și așezarea unei baze trainice producției anului viilor.In încheierea telegramelor este exprimat angajamentul lucrătorilor

9

întreprinderea Antrepriză de Construcții Industriale și Montaje Brașov a îndetolinit planul la pro- ducțla-marfă industrială pe patru ani din actualul cincinal, crein- du-se condiții pentru a realiza, pînă la sfirșitul acestui an, o producție suplimentară de peste 173 milioane lei.Oamenii muncii de la întreprinderea Forestieră de Exploatare și Transport Reghin au raportat îndeplinirea, la 11 august, a planului la producția-marfă industrială și la export pe patru ani din acest cincinal. Aceasta permite ca, în cinstea celui de-al XlV-lea Congres al partidului, planul produc- ției-marfâ să fie depășit cu 65 milioane lei.întreprinderea Metalurgică „Ne- feral“ București a realizat planul la producția-marfă industrială pe trei ani și nouă luni. în întîmpi- narea zilei de 23 August, oamenii muncii din această unitate vor obține o producție suplimentară in valoare de 114 milioane lei, în condițiile reducerii substanțiale a consumurilor de materiale, energie și combustibil.Oamenii muncii din întreprinderea Forestieră de Exploatare și Transport Pitești au raportat îndeplinirea planului la producția industrială ’pe trei ani și nouă luni. In perioada care a mai rămas pină la sfirșitul anului se va 

obține o producție suplimentară care se va cifra la 100 milioane lei.Colectivul întreprinderii Energo- reparații București a îndeplinit sarcinile de plan pe trei ani și nouă luni, creîndu-se condiții pentru realizarea unei producții suplimentare, pină la sfirșitul lunii august, de 7,7 milioane lei.Oamenii muncii de la întreprinderea de Rulmenți Alexandria au îndeplinit prevederile de plan la producția-marfă industrială și la export cu 20 de zile și, respectiv, 35 de zile mai devreme. Valoarea producției-marfă ce se va obține suplimentar pînă Ia sfirșitul lunii august se va ridica la 75 milioane lei, iar a producției destinate exportului la peste 70 milioane lei.întreprinderea de Reparații Utilaj Minier Tirgu-Jiu a realizat, la 12 august, sarcinile de plan pe trei ani și opt luni la producția- marfă industrială. Aceasta permite ca, pină la sfirșitul lunii august, să se obțină o producție suplimentară de 66,8 milioane lei.Oamenii muncii de la întreprinderea dc Produse Abrazive Birlad au îndeplinit sarcinile de plan pe trei ani și opt luni cu 20 de zile mai devreme, urmind ca. pînă la sfirșitul acestei luni, să se obțină o producție-marfă suplimentară în valoare de 55,8 milioane lei.Colectivul întreprinderii „Rafinăria" Brașov a raportat îndeplinirea planului la producția-marfă industrială pe trei ani și opt luni, ceea ce va conduce la obținerea, in cinstea zilei de 23 August, a unei producții suplimentare de peste 50 milioane lei.

ogoarelor ge a intimpina cu semnificative fapte de muncă marile evenimente din viața partidului și a țării — cea de-a 45-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și Congresul al XlV-lea al partidului.
LA FASOLE

• Județul Caraș-Severin - 5 025 kg la 
hectar

LA OVĂZ

• Județul Mureș - 5 040 kg la hectar
• Județul Brașov - 5 012 kg la hectar

Unități cu producții mari la hectar
LA OVĂZ

IN JUDEȚUL SUCEAVA
• Stațiunea de Cercetări Agri

cole Suceava — 5 624 kg la 
hectar

• întreprinderea de întreținere 
și Exploatare a Pajiștilor Su
ceava — 5 428 kg Ia hectar

întreprinderea de Tiaductoare Pașcani a indeplinit planul pe trei ani și opt luni inca de la 11 august, obținînd o producție-marfă suplimentară în valoare de 36 milioane lei. De asemenea, planul la export, pe aceeași perioadă, a fost îndeplinit în proporție de 108,2 la sută.Oamenii muncii de la întreprinderea Antrepriză Construcții și Montaje Miniere Jilț, județul Gorj au raportat că. la 13 august, au îndeplinit planul la producția industrială pe trei ani și opt luni, avind posibilitatea ca. pînă la sfîr- șltul lunii august, să obțină o producție suplimentară de 32,2 milioane lei.Colectivul de muncă al Uniunii Județene a Cooperativelor Meșteșugărești Botoșani a raportat că a realizat producția-marfă industrială pe trei ani și opt luni, pre- liminind o depășire de 32 milioane lei pînă la sfirșitul lunii august, De asemenea, au fost îndeplinite sarcinile la export, investiții și livrări de mărfuri către fondul pieței.întreprinderea Antrepriză Montaj și Service pentru Automatizări și Telecomunicații din Capitală a îndeplinit planul pe opt luni din acest an și a obținut o producție suplimentară de 63 milioane lei. Sporul de producție a fost realizat în condițiile depășirii nivelului planificat al productivității muncii cu 15 la sută și economisirii unor importante cantități de oțel, cupru și alte materiale.Oamenii muncii de la întreprinderea de Mașini Orele București au raportat îndeplinirea planului

• Herghelia Rădăuți — 5 421 kg 
la hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Marginea — 5 311 kg 
la hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Boroaia — 5 240 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro

pe opt luni din acest an Ia producția destinată exportului și la investiții. Aceasta creează condițiile realizării la acești indicatori a planului pe întregul an pînă Ia 20 noiembrie.întreprinderea Chimică „Victoria" București a îndeplinit planul la producția-marfă pe trei ani și opt luni, ceea ce a creat condiții ca pînă la sfirșitul lunii august să se realizeze o producție suplimentară în valoare de peste 11,6 milioane lei.Colectivul de la Mina Ilba, județul Maramureș, a raportat îndeplinirea planului pe trei ani și opt luni, valoarea productiei-marfă industrială ce se va realiza suplimentar pină la sfirșitul lunii august ridieîndu-se la 5,8 milioane lei, concretizată în importante cantități de plumb, zinc în concentrate șl metale prețioase.Oamenii muncii de la Antrepriza de Lucrări Speciale și Izolații Tehnologice Cernavoda au realizat, încă din prima decadă a lunii august, planul la producția ’ industrială pe opt luni din acest an, creînd condiții ca pină Ia sfirșitul lunii să se obțină o producție Industrială suplimentară de 18 milioane Iei.In încheierea telegramelor, oamenii muncii din aceste unități, asemenea întregului nostru popor, exprimă hotărîrea fermă de a munci cu Înaltă răspundere pentru transpunerea în practică a sareiniilor.ee le, revin în acest an și pe întregul , cincinal, pentru realizarea exemplară a planurilor și programelor de dezvoltare multilaterală a patriei.

ducție Scheia — 5 208 kg la 
hectarIn telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, oamenii muncii din unitățile amintite raportează încheierea recoltării culturilor de ovăz și realizarea unor producții mari, ce depășesc prevederile planului.In telegrame se arată că în aceste zile se lucrează la eliberatul terenurilor, efectuarea arăturilor, -la irigarea culturilor, o atenție mare fiind acordată recoltării legumelor și fructelor destinate industrialieării și aprovizionării populației, strîngerii furajelor, definitivării pregătirilor pentru apropiata campanie agricolă de toamnă.în încheierea telegramelor se exprimă angajamentul oamenilor muncii de la sate de a munci cu dăruire și abnegație pentru a realiza producții cît mai bune la toate culturile, sporindu-și în acest fel contribuția la dezvoltarea generală a țării, la creșterea nivelului de trai al întregului popor.

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

președintele Republicii Socialiste România, 
de participanții la adunarea festiva 

consacrată „Zilei presei romane44

Mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,Sărbătorirea „Zilei presei române" — cînd se împlinesc 58 de ani de la apariția ziarului „Scînteia" — ne oferă minunatul prilej ca, alături de întregul nostru popor, în numele ziariștilor comuniști, al tuturor lucrătorilor din presă și de la Radioteleviziune, să vă exprimăm dumneavoastră, strălucit conducător al națiunii noastre socialiste, creatorul de geniu al strategiei revoluționare a partidului, proeminentă personalitate politică a lumii contemporane, cele mai alese sentimente de profundă dragoste și prețuire, de nețărmurită stimă și recunoștință pentru neobosita activitate pe care o desfășurati de aproape șase decenii in slujba Înfăptuirii idealurilor nobile de libertate, dreptate socială și bunăstare, de independență șl suveranitate a patriei, de înălțare a României pe cele mai înalte trepte de glorie și măreție.Exprimăm, totodată, cele mai respectuoase și mai calde sentimente de stimă și recunoștință mult stimatei tovarășe Elena Ceaușescu, eminent ,om politic și savant de renume mondial, militant de frunte al partidului și statului nostru, pentru contribuția sa, de cea mai mare însemnătate, la elaborarea și infăptuirea programelor de dezvoltare a țării, la organizarea și modernizarea activității în toate sectoarele vieții economice și sociale, Ia progresul științei și tehnicii, al invățămintului și culturii naționale.Desfășurată în atmosfera de puternică și însuflețitoare adeziune a întregului partid, a întregului popor față de Hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R. cu privire la realegerea dumneavoastră, la cel de-al XlV-lea Congres, în funcția supremă de secretar general al partidului, adunarea noastră exprimă cele mai profunde sentimente de aprobare față de acest act istoric, adre- sindu-vă un vibrant omagiu pentru luminosul exemplu de dăruire patriotică, pentru clarviziunea și cutezanța comunistă cu care conduceți destinele patriei și poporului pe drumul de lumină, innoitor, inaugurat de Congresul al IX-lea al partidului.Vă asigurăm că, așa cum se cere in Tezele pentru Congresul al XlV-lea al partidului, vom acționa cu intreaga răspundere pentru ca presa, radioul și televiziunea să-și îmbunătățească activitatea, mărindu-și contribuția la unirea eforturilor întregii națiuni in înfăptuirea neabătută a programelor de dezvoltare economico-socială, in construcția socialismului și comunismului in România.Asemenea întregului popor, ziariștii comuniști, toți cel ce muncesc in presă și Ia radioteleviziune știu bine că unitatea în jurul partidului, al dumneavoastră reprezintă garanția sigură a înfăptuirii neabătute a Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a țării spre comunism. De aceea nu este pentru noi o îndatorire mai mare decit aceea de a promova cu hotărîre, prin scrisul nostru, marile concepte, izvorite din gindirea dumneavoastră revoluționară, de propășire a României pe calea progresului și civilizației socialiste și comuniste, de asigurare a unui climat de pace și înțelegere între toate popoarele lumii.Adresindu-vi din adincul inimilor, dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, mult stimatei tovarășe Elena Ceaușescu urări de deplină sănătate și putere de muncă, noi și mari împliniri în neobosita activitate pe_ care o desfășurați pentru edificarea noii societăți, pentru fericirea și bunăstarea poporului, ne angajăm șl cu acest prilej să întimpinăm cu rezultate deosebite pe tărimul publicisticii marile evenimente din acest an — a 45-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă din August 1944 și Congresul al XlV-lea al Partidului Comunist Român —, să îndeplinim exemplar misiunea încredințată de partid și popor, să răspundem luminoaselor dumneavoastră îndemnuri și orientări prin perfecționarea continuă a activității de presă, sporind necontenit contribuția acesteia la triumful cauzei socialismului si comunismului, la înflorirea continuă a scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România.Marți a avut loc, in Capitală, adunarea festivă consacrată „Zilei presei române" și aniversării ziarului „Scînteia".Organizată de Consiliul ziariștilor, adunarea a reunit ziariști din presa centrală, muncitori tipografi, reprezentanți ai unor organizații de masă și obștești.Comunicările prezentate la simpozionul desfășurat cu acest prilej au evidențiat semnificația evenimentului și au subliniat sarcinile de deosebită răspundere ce revin presei, ziariștilor în unirea eforturilor crea
Cronica zileiCu prilejul aniversării Zilei independentei Republicii India, ambasadorul acestei țări la București, Nathu Ram Verma, a oferit, marți, o recepție.Au participat Ludovic Fazekas, viceprim-ministru al guvernului.
vremea 

Prognoza meteorologică pentru inter
valul 16 august, ora 20 — 19 august, ora 
20. In țară : Vremea va fl călduroasă, 
chiar caniculară în sudul țării. Cerul

toare ale tuturor oamenilor muncii, în mobilizarea lor șl mai puternică în vederea transpunerii în viață a programului partidului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism,într-o atmosferă de puternică însuflețire, participanții au adresat, în încheierea adunării, o telegramă tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România.

membri ai conducerii unor ministere și instituții centrale, oameni de cultură și artă.Au fost prezenți șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră. (Agerpres)
va fi mai mult senin. Vîntul va sufla 
slab pină la moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse, in general, în
tre 12 șl 22 de grade, iar cele maxime 
între 30 și 37 de grade. In București : 
Vreme caniculară, cu cerul mai mult 
senin. Vint slab pînă la moderat. Tem
peraturile minime vor oscila între 20 șl 
22 de grade. Iar cele maxime între 35 
șl 37 de grade.

(Urmare din pag. I)crearea primelor cooperative agricole de producție. Cei mai vîrstnici dintre noi își amintesc primii pași pe care țărănimea noastră ii făcea ce un drum în întregime nou. total necunoscut, drumul proprietății socialiste în agricultură. „Socotesc eu că acele prime co- ODerative în care-si uneau brațele și pămintul țăranii erau, de fapt, vestitorii unor noi idei — consideră Dumitru Tudose. Eroul Muncii Socialiste, din Stoi- cănesti-OIt. Nbi. cei din Stoicănesti. de pildă, am pășit pe acest drum la 7 iulie 1949. Eram a 14-a cooperativă înființată pe tară, îmi amintesc — nu se poate uita nicicum un astfel de moment, este de importantă istorică — a venit la inaugurare tovarășul Nicolae Ceaușescu. Fusese și mai înainte, cînd noi tot discutam cum să facem, cum să ne unim... Eram foarte săraci, unii dintre noi mai trăiau incă in bordeie. Tovarășul Nicolae Ceausescu a venit de multe ori. aici, la noi. era atunci si deputat de Olt. îmi amintesc foarte bine, nu se poate uita — venea pe jos. de la Drăgă- nesti-Olt. că nu erau drumuri decit de nămînt. nu ca acuma, că unde te întorci dai de o sosea asfaltată. Intra în case, discuta cu oamenii. îi îndemna să îndrăznească. Așa stăteau lucrurile, că numai cu îndrăzneală — înțelegeam noi din cuvîntul dinsului — si încredere în cuvîntul partidului comunist, care-si pune la inimă soarta celor ce muncesc, se va putea ieși din bordeie, că numai calea socialismului în agricultură ne putea transforma viata in bine. Și asa a si fost, numai uniți în cooperativă ne-am smuls din nevoi, am ieșit la lumina altei vieți".Se demonstra atunci pe ▼Iu. prin muncă, prin rezultatele muncii unite, că 

noul drum al proprietății socialiste în agricultură, sub forma proprietății de stat si cooperatiste, care se completează armonios, se puteau atinge marile recolte. nemaiintilnite în existenta țărănimii, care să a- sigure dezvoltarea in. bine a vieții ei. a vieții satului românesc. Intr-un deceniu si ceva, ideea cooperativizării a izbîndit deplin. în- făptuindu-se astfel profunde transformări de ordin social. în condițiile de muncă si de viată ale întregii tărănimi. Le erau tuturor limpezi cuvintele si îndemnul tovarășului Nicolae Ceaușescu. exprimate în prima vizită a sa de lucru, in calitate de conducător al partidului, în iulie 1965. întreprinsă în mijlocul țăranilor cooperatori din comuna Gheorghe Doia. îsi amintesc bine, îndeosebi cei mai vîrstnici. acel moment. Precizase a- tunci. îndată după Congresul al IX-lea. secretarul general al partidului. în auzul întregii tărănimi. in auzul întregii țări, că se pornește la un drum nou. un drum greu, drum care va solicita din plin forța de creație a tuturor, spiritul lor revoluționar ardent. răspunderea revoluționară; că incepe, pentru intreaga viată politică, e- conomică și socială a României, și deci și pentru agricultură, o epocă nouă, de ample ascensiuni și multilaterală dezvoltare. „De fapt, trebuia să o luăm de unde începe agricultura adevărată, științifică — îsi reamintește acum inginerul agronom Tudor Dănacu. președintele Cooperativei Agricole de Producție Cezieni, județul Olt. Asta ne îndemna secretarul general al partidului să facem. Asa am înțeles eu. Eram, pe atunci, mecanizator si urmam. în același timp, la fără frecventă, cursurile Facultății de Agronomie. Erau multe de făcut. In Cezieni. de pildă, pămintul rodea puțin. 

Trebuia gîndit sl regindit cum să procedăm, cum să acționăm. Plecau si oamenii din sat. cei mai tineri. spre oraș, unde se dezvolta puternic industria socialistă. Se cunoaște fenomenul acesta, era general, pe tară. Se dezvolta mecanizarea, era adevărat, eliberînd astfel forța de muncă necesară industriei, dar și aici era nevoie de brațe de muncă și mai ales de minți sprintene. Pentru că acest pămînt sărac trebuia să-și dubleze și să-și tripleze producțiile. Cei rămași s-au 

așezat ne învățătură. La modul propriu, toți ne-am apucat să învățăm, să facem agricultură asa cum cere stiinta. Oamenii visau să cîstige. de pe urma muncii lor. cam cit cîstigau si cei plecați la oraș. Asa că am căutat să deschidem izvoarele de venituri. Am lucrat pămintul ca la carte. Apoi am construit sector industrial — împletituri de răchită (facem a- cum export), .fabrică de conserve din legume si de sucuri de fructe, am făcut o crescătorie de iepuri pentru blană și carne, a- poi ne-am gindit să prelucrăm industrial tot ce ce ne oferă pămintul. Nimic nu a fost trecut cu vederea. Am creat în acest fel noi locuri de muncă — agricultura presupune si ea o mulțime de meserii, practicate cu disciplină riguroasă. ca in industrie".Ginduri si acțiuni care au fost si sînt proprii nu numai țăranilor din Ce- zieni. ci pentru intreaga țărănime care în acest răstimp și-a concentrat energia, cunoștințele, re^ sursele creative pentru â asigura dezvoltarea mereu 

ascendentă a agriculturii noastre, propunîndu-si recolte care, cu ajutorul metodelor agrotehnice științifice. prin calitatea si volumul lor. reprezintă, de fapt, rezultate ale unei noi revoluții agrare. Si s-a putut aiunge la un astfel de rezultat pentru că, în anii construcției socialiste, pentru sporirea forței productive a agriculturii s-au investit 666 miliarde Iei, din care 602 miliarde lei după anul 1965. Aceste investiții mereu sporite, așezate la temelia creșterii forței productive, reprezin-
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tă. în fond, punerea în practică a mari si complexe programe de dezvoltare. reprezintă creșterea continuă a gradului de mecanizare si chimizare, realizarea unor vaste lucrări de îmbunătățiri funciare, modernizarea zootehniei, dar cu deosebire formarea unui mare număr de, cadre de înaltă calificare. Vă amintiți ? La începutul cooperativizării, nu erau rare cazurile în care se mai foloseau încă plugurile cu o brazdă sau două brazde, trase de a- nimale. Tractoare erau puține, foarte puține ; industria de mașini agricole se afla si ea la primii pași. Agricultura noastră socialistă de azi are o zestre tehnico-materială impresionantă. făurită cu precădere în ultimul sfert de veac — peste 165 000 de tractoare, circa 61 000 de combine autopropulsate, precum si un impresionant număr de mașini si utilaje moderne, capabile să asigure executarea în cele mai bune condiții a tuturor lucrărilor agricole. Da. un salt impresionant într-un răstimp istoric foarte scurt.

De Ia recoltele de 1 000— 1 500 de kilograme ds griu sau orz sau porumb la hectar, cît se obținea, de regulă. cu patru decenii în urmă, la producții — cum sînt. de pildă, cele de anul acesta — de peste 8 000 kilograme griu la hectar, peste 7 000 kilograme orz la hectar, precum si producții record la orzoaică, ovăz, fasole, in. mazăre. Diferența este uriașă, vorbind. intr-adevăr, de o nouă revoluție agrară.Ne-am purtat pașii prin șatul din Cîmpia Caracalului. Străzi frumoase, pie

truite, trotuare din dale de beton. Casele, toate, parcă sint noi — cele mai multe chiar asa sînt. iar celelalte, ni se spune, sînt reconstruite aproape din temelii. Nici nu se putea face altfel, am fost informați. pentru că majoritatea oamenilor au tinut să introducă tot echipamentul locuinței urbane — ană curentă, baie, apoi mobila si celelalte televizorul, radioul. mașina automată de spălat etc., etc; toate au intrat treptat dar foarte repede în obișnuința tăranu-\ lui. Satul se ridică deci la nivelul orașului.Privim, ne gindim. Satul românesc, în ansamblul său, a cunoscut o dezvoltare si o înnoire spectaculoase. îndeosebi in ultimele două decenii si jumătate. Spunem, de obicei, că satul a întinerit — este drept, asa stau lucrurile. Mai mult de două treimi din populația rurală trăiește în case noi; la sate construindu-se în anii socialismului peste 2 milioane de case, precum si un mare număr de blocuri moderne din fondurile statului, pentru diferite 

cateaorii de muncitori. Specialiști. cadre din invătă- mint si personal sanitar. In satele noastre îsi deschid larg porțile peste 12 300 de scoli generale si licee, a- proape 10 000 de grădinițe. 7 900 așezăminte culturale, 4 900 cinematografe și peste 11 000 biblioteci.Sînt 4 decenii de agricultură socialistă. Drum nou. drum rodnic, singurul drum al progresului, pe care-1 urmează, fără șovăire, satul românesc.în uriașul și complexul proces de construcție socialistă gîndit de partid 

după Congresul al IX-lea, într-o viziune revoluționară, de armonios și judicios echilibru în amplasarea și dezvoltarea pe întreg teritoriul țării a forțelor de producție, pămintul a căpătat și el un nou chip, într-o nouă geografie, cuin potrivit se exprima un interlocutor al nostru prezentat mai înainte. S-au amenajat pentru irigații, într-o fericită geometrie menită să dea pămîntului hrana necesară la timp, în cantitățile potrivite — din 1965 pină în acest an 1989, peste 3 500 000 de hectare. Mari sisteme de irigații împinzesc întreaga Cîmpie Română, de-a lungul Dunării. fluviul urcindu-și a- pele pe mii și mii de canale, pină în pragul Sub- carpaților. Marile construcții hidroenergetice au fost concepute și ca mari amenajări de disciplinare a resurselor de apă, de organizare rațională a teritoriului din jur. Exemplele sint numeroase — Oltul cu hidrocentralele lui, ale căror lacuri de acumulare sint și rezervoare de irigații; si Argeșul asemenea, și Bistrița, și Someșul, și Și

retul; Dunărea, cu cele două impunătoare hidrocentrale „Porțile de Fier" și două uriașe lacuri de a- cumulare devenite și bogate izvoare pentru stingerea setei pămintului ; construcția Canalului Dunăre — Marea Neagră, măreață realizare a Epocii Nicolae Ceaușescu, prin ea însăși a modificat benefic întreaga geografie și intreg climatul Dobrogei. La fel se petrec lucrurile în vasta zonă a construcției noului canal, care va lega capitala țării de Dunăre și Mare, în același timp, prin acțiunea concertată la scara întregii țări s-au întreprins lucrări de combatere a e- roziunii solului pe aproape 2 500 000 de hectare. împreună cu Nicolae Miu, președintele Consiliului Unic Agroindustrial Co- cora, din nordul județului Ialomița, încercam să cuprindem cu gîndul această vastă acțiune de intervenție a omului pentru permanenta sănătaie a pămintului. Ne stăteau alături — exemple vii — canalele mari de irigație, în preajma cărora ne purtam pașii, în acele locuri altădată atît de secetoase din zona Reviga și .Rovine. Ogoarele cooperativelor din aceste două comune se hrănesc acum cu apa Dunării adusă de la zeci și zeci de kilometri depărtare. In curind, pe noi canale, Dunărea va înainta și spre ogoarele de la Cocora, Colelia, Grindu. Spunea Nicolae Miu, cu însuflețire : „Ar fi putut un țăran individual să îndrăznească gind ca acesta de aducere a ploii artificiale pe pămintul lui ? Dar chiar un mare moșier de altădată ar fi putut cuprinde. măcar cu înțelegerea lui, proporțiile uftei investiții de acest gen? Și-ar fi îngăduit el cheltuiala a- ceasta cînd gîndul lui și al celor ca el a fost tot timpul să smulgă tot fără să dea nimic în schimb, conform principiului tagmei Iui -«după mine potopul»? Și, în plus, zecile și zecile de institute de cercetări a

gricole și de stațiuni de cercetare, de astăzi, conju- gindu-și eforturile pentru a înrădăcina un alt mod de a face agricultura, ar fi putut ființa intr-un spațiu al zdrumicatei proprietăți particulare? Cine ar fi avut putința și, pină la urmă, resursele economice să le finanțeze, să le asigure a- plicarea tehnologiilor înaintate, intr-un mod rațional, fără să țină seama de interesele atît de contradictorii ale puzderiei de proprietăți individuale ? Vedeți, acestea sînt tot atîtea întrebări arzătoare, la care numai proprietatea socialistă a putut da răspuns răspicat, eficient, pentru că numai această proprietate ridică grija față de pă- mint și față de destinul omului muncitor la Înălțimea politicii de stat, de- clanșînd producerea marilor performante, într-o a- gricultură socialistă, intensivă, cum este agricultura noastră".La întrebările interlocutorului nostru răspunsul, după cum arată și el, se găsește în viață, sub forma de fapte palpabile, sub forma unor realități strălucitoare, împliniri socialiste de neasemuită măreție și frumusețe. Satul românesc și-a făurit și își făurește în continuare, prin propriile-i forțe, noi și noi puncte cardinale ale progresului și bunăstării. Cu tenacitate, cu răbdare, eu fantezie, cu certitudinea că drumul pe care pășește spre viitor este drumul cel bun, singurul care-i fortifică libertatea și prosperitatea. îi stau, ca dovezi, rezultatele obținute prin muncă fără istov de-a lungul anilor socialismului, îndeosebi în perioada de mari avînturi și de puternic progres inaugurată de cel de-al IX-lea Congres, ani ai construcției unei agriculturi moderne, care și-a sporit rodnicia de 10 ori în ultimele patru decenii, din care de 6 ori în ultimul sfert de veac.
Dionlsic ȘINCAN

cinema
• Porțile albastre ale orașului : 

.SCALA (11 03 72) — 9; 11; 13; 15; 17,15;
19,30
• Cale liberă s FERENTARI (80 49 85)
— 15; 17; 19
• Flori de gheață : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, MIO
RIȚA (14 27 14) — B; 11;.13: 15; 17; 19
• Evadarea — 11; 13; 15; 17; 19,
Uimitoarele aventuri ale mușchetari
lor — 9 : PACEA (71 30 35)
• Serata : FLOREASCA (33 29 71) — 
9; 11: 13; 15; 17; 19
o Martori dispăruți : VIITORUL
(10 67 40) — 15; 17; 19
• Maria și marea : POPULAR
(35 15 17) — 15; 17; 19
• Păstrează-mă doar pentru tine : 
MUNCA (21 50 97) — 15; 17; 19
• O zi la București : ARTA (21 30 87)
— 15; 17; 19
• De la literatură la film : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15
• „Filmul românesc — cronică vie 
a marilor prefaceri înfăptuite în anii 
revoluției și construcției socialiste» : 
Cu poporul, pentru popor — 15; 17; 
19, Noi, cei din linia intii — 9; 11; 
13 : GLORIA (47 46 75)
• Nava lui Yang : BUCUREȘTI 
(1561 54) — 9; 11,30: 14; 16,30: 19
• Columna : VICTORIA (16 28 79) — 
9: 12; 15; 18
• Felix și „lupul" — 9; 11; 13: 15, 
Omul de pe Bulevardul Capucinilor
— 17; 19; DOINA (16 35 38)
• Cantemir : GRIVITA (17 08 58) — 
9; 11; 13; 15,15; 17,30; 19,30

teatre
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, la rotonda Ateneului) ; „Zi
lele creației muzicale și ale artei in
terpretative romanești". Muzica româ
nească — 1944—1989 (spectacol de su
net și lumină). Ion Ivan-Roncea — 
harpă — 19
• Teatrul Mic (14 70 81. la Rotonda 
scriitorilor din Clșmigiu) : „Cintăm 
România de azi" (spectacol de sunet 
și lumină) — 21
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Milionarul sărac — 18.30
• Teatrul satirlc-muzlcal „C. Tăna- 
se“ (15 56 78, grădina Boema) : Bună 
seara. Boema ! — 19
• Ansamblul artistic „Raosodia 
română" (13 13 00) ; Meridiane folclo
rice — 18,30
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Aventuri cu Scufița Roșie 
— 15
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Abordare novatoare, in spirlwi concepției otOnțite 
atovarăsnlui Nicolae Ceauoesco^a profclemeior contemporaneității

| situația din Namibia Adunare festivă la Phenian
cu prilejul celei de-o 44-a aniversări a eliberării Coreei

Respectarea neabătută a noilor principii 
de relații între state - cerință primordială 

a păcii și colaborării internaționale
La baza tuturor relațiilor noastre cu celelalte state am situat 

și situăm ferm principiile deplinei egalități în drepturi, respectării 
independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile 
interne si avantajului reciproc, dreptul fiecărui popor de a-și or
ganiza viața în mod liber, așa cum dorește. Viața a demonstrat supe
rioritatea acestor principii, faptul că numai pe baza lor se pot dez
volta relații normale între state, se poate evita încordarea și asigura 
pacea și colaborarea internațională.

NICOLAE CEAUȘESCURetrospectiva celor patru decenii (1 jumătate care au trecut de la actul Istoric de la 23 August 1944 — moment de hotar în destinele patriei — reliefează ca una din trăsăturile definitorii ale politicii externe a României, angajarea fermă a partidului si statului nostru pentru întronarea unor principii noi. democratice. în relațiile dintre state. Cu deosebire în perioada înscrisă în arcul luminos de timp marcat de Congresul al IX-lea al partidului, perioadă de puternică afirmare a tării noastre în lume, promovarea noilor principii a devenit o orientare programatică a întregii activități internaționale a României socialiste. Statuate in legea supremă a tării. Constituția Republicii, în Programul P.C.R.. noile principii de relații — respectul independentei si suveranității naționale, egalitatea deplină în drepturi, avantajul reciproc, neamestecul in treburile interne, renunțarea la forță si la amenințarea cu forța, respectarea dreptului inalienabil al fiecărui popor de a fi stăpîn pe propriile destine — au fost reafirmate în toate documentele congreselor si conferințelor naționale. Referindu-se la necesitatea instaurării unor relații noi în viata internațională, tovarășul Nicolae Ceausescu sublinia în cuvîn- tarea rostită la plenara Consiliului Național al Oamenilor Muncii că este în interesul tuturor popoarelor să se acționeze „pentru a se pune cu desăvîrșire capăt vechii politici, pentru o politică nouă, de deplină egalitate în drepturi, pentru a asigura națiunilor dreptul la dezvoltare liberă, independentă."Angajarea fermă a României socialiste în sprijinul instaurării noilor principii în relațiile interstatale se întemeiază pe convingerea că întronarea si generalizarea lor constituie cheia de boltă a păcii in lumea contemporană. Este o realitate demonstrată de însăsi evoluția vieții internaționale că respectarea strictă a noilor principii este de natură să asigure condițiile de liniște si de securitate vital necesare concentrării eforturilor popoarelor în direcția progresului lor economic si social, a valorificării potențialului de creație materială si spirituală al fiecărei națiuni. în același timp. întronarea trainică a normelor democratice ale echității sl justiției este o condiție ■ine qua non a creării unei atmosfere Internaționale de încredere si respect reciproc între state libere și egale în drepturi, aceasta constituind însăsi esența coexistentei pașnice în lumea de azi de o atit de mare diversitate.Și invers, cînd prevalează vechile mentalități, cînd se recurge la con- stringeri. agresiuni, amenințări. în general la practicile politicii de forță, se creează inevitabil focare de conflict. intrucit nici un popor nu poate suporta perpetuarea unor nedreptăți, încălcarea demnității sale și, mai devreme sau mai tîrziu. va căuta să impună respectul drepturilor sale.Importanta pe care partidul nostru, secretarul său general o acordă noilor principii derivă nu numai din aceea că ele sînt menite să garanteze conviețuirea pașnică a statelor, ci și din faptul că oferă cheia soluționării pe cale pașnică, prin tratative, a problemelor care preocupă omenirea. înfăptuirea păcii si dezarmării — problemă primordială a umanității —, abolirea politicii de tortă si dominație. înfăptuirea securității si cooperării în Europa, democratizarea Organizației Națiunilor Unite și

adaptarea sa la cerințele lumii contemporane. lichidarea subdezvoltării, a decalajului dintre țările bogate și cele sărace si făurirea noii ordini economice internaționale, extinderea Si dezvoltarea relațiilor de colaborare. economice, politice, tehnico- științifice, culturale etc., dintre state — toate acestea sînt direct si nemijlocit condiționate de afirmarea principiilor noi de relații, de traducerea lor in viață șt respectarea lor fermă de către toate statele membre ale comunității internaționale.Istoria va consemna tenacitatea si consecventa cu care România a mi-
23
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litat. de-a lungul celor patru decenii și jumătate care s-au scurs de la actul istoric de la 23 August 1944, pentru afirmarea noilor principii în întreaga viată' internațională. Voința de a acționa în spiritul acestor norme, atit în raporturile bilaterale, cît și pe plan mai larg. în ansamblul politicii mondiale, și-a găsit expresie în toate documentele — tratate, declarații solemne, comunicate comune semnate de tara noastră. Este. în același timp, de notorietate publică faptul că, ori de cite ori aceste principii au fost incălcate. ori de cite ori unui popor i-a fost ignorat dreptul de a decide asupra căii sale de dezvoltare. țara noastră, președintele ei s-au situat fără ezitare, cu toată energia, în apărarea acestor principii, pro- nuntîndu-se pentru respectarea lor strictă în raporturile dintre toate statele, fără nici un fel de excepție. Cu aceeași tenacitate a militat România la O.N.U. și în alte foruri internaționale pentru dezvoltarea conținutului noilor principii si codificarea lor. precum și pentru consacrarea lor în documente internaționale de amplu răsunet, ca, de pildă, Actul final de la Helsinki.în permanentă. în politica sa externă. România socialistă a pus în evidentă caracterul unitar al acestor principii, ca ansamblu organic, ge- neral-obiigatoriu. Respectarea suveranității. de exemplu, este incompatibilă cu acțiuni care ar nesocoti egalitatea statelor. La fel, egalitatea în drepturi este incompatibilă cu orice practică pe linia diminuării ori știrbirii suveranității sau pe linia amestecului în treburile interne ale altor state etc.In viziunea României. Întronarea fermă în viata internațională a noilor principii de relații între state este de cea mal mare stringentă

și actualitate, tocmai ținîndu-se seama de multiplicarea în ultima vreme a încercărilor de a repune in discuție aceste norme, unanim acceptate, do tentativele tot mai fățișe și brutale de amestec în treburile interne ale altor țări, cu scopul vădit de a destabiliza situația din țările respective, de a învenina climatul politio. Se încearcă, astfel, să se acrediteze ideea că noțiunea de suveranitate și neamestec ar căpăta. chipurile. ..un sens nou". că unele probleme, care tin de esența propriu-zisă. de conținutul fundamental al suveranității, cum sînt cele legate de organizarea internă, de râetodele și căile de acțiune în soluționarea unor probleme ale dezvoltării economico-sociale „nu pot fi privite ca probleme interne ale unei țări", în condițiile pretextatei „creșteri a interdependentei dintre state".în acest sens se înscrie campania antisocialistă și anticomunistă desfășurată de unele cercuri din Occident. care în ultimul timp recurg tot mai mult la practici inadmisibile de ingerințe în treburile interne ale unor țări socialiste, de subversiune și diversiune, arogindu-și dreptul de a da „sfaturi" sau de a stimula orientări antisocialiste. în scopul vădit de destabilizare în aceste țări. Sînt realități care pun mai mult deșît oricînd în lumină imperativul stringent al renunțării Ia vechea politică de imixtiuni, sub diferite forme, în treburile diferitelor țări. Așa cum sublinia conducătorul partidului și statului nostru. acele cercuri și oameni politici din Occident care își arogă dreptul de a stabili ce este bine și ce nu este bine pentru o tară sau alta ar trebui să se uite în înseși țările lor. în care sînt multe, foarte multe probleme de soluționat.Suveranitatea — piatră unghiulară a vieții internaționale — este atributul esențial al statelor de a-și rezolva liber și după propria voință problemele interne și externe. Orice ingerință, orice imixtiune, orice con- strîngeri sau presiuni, indiferent de forma în care se produc, orice încercare de a prescrie sau impune altor popoare cum să-și organizeze viața, cum să-si dezvolte economia, ce orientări să adopte pe plan internațional reprezintă o sursă de tensiune, de animozitate și neîncredere. comportînd reale pericole pentru cauza păcii — și ele se cer repudiate cu cea mai mare vigoare.în urmă cu mai bine de două decenii, tovarășul Nicolae Ceausescu atribuia noilor principii de relații interstatale același rol pe care apa și aerul îl au pentru existenta umană. Desfășurarea întregii vieți internaționale a demonstrat și demonstrează că nu se poate renunța niciodată la aceste principii, deoarece ele constituie condiția vieții independente și libere a tuturor națiunilor lumii.Tezele pentru Congresul al XÎV-lea al P.C.R., cuvîntările din ultima vreme ale secretarului general al partidului, președintele Republicii, se constituie intr-o nouă și puternică pledoarie în favoarea acțiunii unite a popoarelor, a tuturor forțelor progresiste pentru asigurarea generalizării noilor principii în relațiile dintre toate statele, pentru edificarea unor raporturi internaționale noi. democratice, sub semnul generos al păcii, încrederii si colaborării.
Radu BOGDAN

• Țările africane, tot mai îngrijorate de ascuțirea tensiunii pe 
cuprinsul acestui teritoriu • Cereri pentru întărirea măsurilor 

de securitate pentru personalul U.N.T.A.G.NAȚIUNILE UNITE 15 (Agerpres). — Consiliul de Securitate al O.N.U. , se va întruni pentru a examina deteriorarea situației din Namibia, la 16 august — s-a anunțat la Națiunile Unite, potrivit agenției I.P.S. Grupul țărilor africane la O.N.U. a cerut, săptămîna trecută, ca reuniunea de urgență a Consiliului de Securitate să aibă loc la 14 august, dar în urma consultărilor membrii permanenți ai Consiliului au hotărît ca dezbaterile asupra situației din Namibia să înceapă la 16 august — relevă I.P.S.Demersul țărilor respective este determinat de faptul că elementele koevoet. care și-au cîștigat o tristă faimă prin represiunile declanșate împotriva S.W.A.P.O.. au fost incluse in forțele de poliție, terorizînd populația și sporind tensiunea pe teritoriul namibian.

WINDHOEK 15 (Agerpres). — Reprezentantul special al secretarului general al O.N.U. în Namibia, Martti Ahtisaari, a cerut întărirea măsurilor de securitate - pentru personalul Grupului de asistență al Națiunilor Unite pentru perioada de tranziție din Namibia (U.N.T.A.G.) — relatează agenția T.A.S.S. Această cerere este urmarea incidentului petrecut săptămîna trecută, cînd trei persoane necunoscute au aruncat grenade asupra postului de observatori ai U.N.T.A.G. de la Outjo, din nordul Namibiei, ucigînd o persoană. In prezent se fac cercetări asupra circumstanțelor actului terorist, dar se apreciază că acesta a fost premeditat, menit să creeze obstacole în procesul de obținere a independentei de către Namibia.

PHENIAN 15 (Agerpres). — La Phenian a avut loc o aduhare festivă cu ocazia marcării celei de-a 44-a aniversări a eliberării Coreei, transmite agenția A.C.T.C. In acest cadru au fost evocate semnificația victoriei împotriva ocupanților japonezi, perspectivele deschise în fața tării pentru dezvoltarea liberă șl independentă, pentru progresul social și economic continuu al R.P.D. Co

reene. în același timp, a fost reafirmată poziția clară șl consecventă a R.P.D. Coreene cu privire la eliminarea pericolului de război în Peninsula Coreea și în regiune, la reu- nificarea pașnică și independentă a tării, pentru retragerea tuturor forțelor militare ale S.U.A. din Coreea de Sud și în primul rînd a armamentelor nucleare americane.
Congresul Partidului Congresul Național 

al Poporului din GuyanaGEORGETOWN 15 (Agerpres). — La Georgetown s-au deschis lucrările celui de-al yill-lea Congres al Partidului Congresul Național al Poporului, de guvernămînt, din Guyana.In cuvîntul inaugural, Seeram Pnashad, președintele Consiliului Ge
neral al C.N.P., a evidențiat hotărîrea partidului de a traduce în viată programul de dezvoltare economică si socială a țării, dorința de a se acționa pentru întărirea și dezvoltarea relațiilor Guyanei cu toate țările, în scopul apărării păcii și echității.

Accentuarea disensiunilor in rindul 
autorităților rasiste de la Pretoria

Demisia președintelui R.S.A., Pieter BothaPRETORIA 15 (Agerpres). — Președintele regimului de la Pretoria, Pieter Botha, a anunțat oficial, marți, demisia sa din funcție. în aceeași zi, președintele Partidului Național (P.N.), de guvernămînt, Frederik de Klerk, a depus jurămîn- tul ca președinte interimar al țării.Demisia capului rasiștilor de la Pretoria intervine ca urmare a disensiunilor intervenite între Pieter Botha și Frederik de Klerk, primul opunîndu-se intenției șefului Partidului Național de, a se întîlni cu Kenneth Kaunda, președintele Zam- biei, președinte al grupului statelor africane din „prima linie". Așa cum se știe, această întîlnire va avea loc la 28 august în orașul zambian Livingstone. Numeroși observatori politici consideră că evoluțiile interne din R.S.A., caracterizate prin creșterea împotrivirii de masă fată de sistemul anacronic de apartheid, precum și evoluțiile în general din Africa australă au determinat pe liderul partidului albilor să nu mai poată respinge dialogul cu țările africane vecine. Poziția sa nemulțumește

însă clasa politică a minorității albe care se opune, în continuare, schimbării orînduielilor segregaționiste.Președintele R.S.A, va fi desemnat în septembrie după alegerile parlamentare, de la care sînt în continuare excluși reprezentanții populației de culoare, majoritară în Africa de Sud.PRETORIA 15 (Agerpres). — Demisia lui Pieter Botha din fruntea regimului nu are nici o semnificație atît timp cît politica de apartheid rămîne intactă — a declarat, la Capetown, gruparea „Mișcarea democratică de masă". Conducerea Frontului Democratic Unit (U.D.F.) a arătat că de numele lui Botha ră- mîn legate o serie de hotărîri arbitrare. între care și introducerea stării de urgență, în virtutea căreia mii de persoane nevinovate au fost aruncate în închisori. înlocuirea lui cu un alt lider al aceluiași Partid Național nu reprezintă decît un simplu act, și nu o schimbare de fond, consideră U.D.F.
R. F. G.: Un proiect viu contestatGruparea antirăzboinică vest-ger- mană „Jaeger 90 — un proiect periculos, absurd și scump" a adresat Bundestagului un apel în care cere adoptarea de măsuri pentru reducerea cheltuielilor militare, inclusiv prin renunțarea la proiectul de realizare a costisitorului avion „Jaeger". Arătînd că imperativul prezentului este dezarmarea, gru

parea vest-germană subliniază că nu există nici un motiv rațional pentru a continua cursa înarmărilor atît de dăunătoare societății, alocînd în scopuri distructive fondurile atît de necesare pentru reducerea șomajului, îmbunătățirea asistenței medicale și a învățămîn- tului și rezolvarea problemei locuințelor. (Agerpres).
Acțiuni in favoarea ocrotirii mediului înconjurătorLONDRA 15 (Agerpres). — Vasul „Rainbow Warrier" al organizației internaționale „Greenpeace" a aruncat ancora în apropierea uzinei de regenerare a combustibilului nuclear Sellafield din Marea Britanie. Activiștii organizației „Greenpeace" intenționează să organizeze o serie de acțiuni în favoarea ocrotirii mediului înconjurător, pentru păstrarea „curățeniei" naturii.ADDIS ABEBA 15 (Agerpres). — La Addis Abeba s-au deschis lucrările unui seminar international pe problemele meteorologiei si fizicii mediului ambiant. La această acțiune organizată de către Agenția

națională pentru meteorologie din Etiopia participă oameni de stiintă și specialiști dint.r-o serie întreagă de țări ale Africii. Europei și Americii.TOKIO 15 (Agerpres). — Studii sistematice au confirmat că pe tot cuprinsul Japoniei cad ploi acide, dăunătoare pentru păduri, lacuri și culturile agricole, anunță Agenția niponă pentru ecologie. Peste 10 la sută din lacurile și zonele mlăștinoase studiate în toată țara sînt afectate de ploile cu înalte concentrări de produși de dioxid de sulf, oxid de azot și alte substanțe poluante.
ITALIA? Crește numărul victimelor în urma 

consumului de droguriROMA 15 (Agerpres). — Pierderile de vieți omenești datorate consumului unor supradoze de heroină au înregistrat o nouă creștere, ca si cantitățile de stupefiante sechestrate de politie de la traficanți — se relevă într-un raport cu privire la situația în acest domeniu în Italia, pe anul in curs. Astfel. brigăzile antidrog ale poliției italiene au sechestrat. în primele șapte luni ale acestui an. 389 kg heroină, față de 369 kg în aceeași perioadă a anului trecut. Totodată, se precizează că au fost capturate nu mai puțin de 16 000 kg de droguri așa-numite ușoare, față de 3 783 kg în primele șapte luni ale anului trecut.

Victimele heroinei au fost în număr de 513 în lunile ianuarie — iulie anul acesta. în timp ce anul trecut, in aceeași perioadă, și-au pierdut viața 446 persoane din cauza consumului unor supradoze din acest drog — precizează agenția ANSA.într-un Interviu publicat de ziarul Italian „Stampa Sera", directorul adjunct al brigăzilor antidrog ale politiei italiene a precizat. între altele. că sînt necesare o cooperare sporită pe linie internațională în lupta împotriva traficantilor de stupefiante, precum si adoptarea de noi forme în tehnica investigațiilor în acest domeniu.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Contacte diplomatice în vederea reglementării situației din 
Liban • încheierea celei de-a patra runde a dialogului oficial

dintre O.E.BEIRUT 15 (Agerpres). — La Beirut, la linia de demarcație între estul și vestul orașului, și în zona de munte Souk El Gharb, la sud-est de capitală, s-au produs marți noi ciocniri între forțele opuse. Agențiile de presă relevă că în aceste ciocniri au fost folosite arme automate, rachete, piese de artilerie și tancuri. Au fost bombardate, din nou, cartiere de locuințe din estul și vestul Beirutului. Se apreciază că luptele de marți s-au soldat cu 14 morți și 97 răniți.Pe de altă parte, surse ale poliției libaneze au relevat că din cauza luptelor care se desfășoară începînd din luna martie, aproape jumătate din cei 1,5 milioane de locuitori ai Beirutului au părăsit orașul.AMMAN 15 (Agerpres). — Iordania s-a alăturat poziției altor țări arabe, manifestîndu-și dezaprobarea față de escaladarea luptelor în Liban, soldate cu numeroase victime omenești. Intr-o declarație oficială dată publicității la Amman se relevă că atît conducerea, cît și poporul iordanian cer să se pună capăt conflictului din Liban, să înceteze orice amestec străin in treburile interne ale acestei țări. Totodată. este reafirmat sprijinul Iordaniei față de eforturile de mediere ale Ligii Arabe vizînd instaurarea păcii în Liban.TUNIS 15 (Agerpres). — Președintele Statului Palestina, președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, Yasser Arafat, s-a întîlnit cu secretarul general al Ligii Arabe, Chedli Klibi, cu care a discutat evoluțiile din Cisiordania și Gaza, ocupate de către Israel, precum și înrăutățirea situației din Liban ca urmare a intensificării acțiunilor militare ale părților aflate în con-

și S.U.A.flict — informează agenția WAFA, reluată de agenția M.A.P.CAIRO 15 (Agerpres). — Vicepre- mierul și ministrul de externe al Egiptului, Esmat Abdel Meguid, l-a primit pe Thomas Pickering, reprezentantul S.U.A. la O.N.U., aflat în- tr-o vizită la Cairo. într-o declarație făcută după întrevedere, reprezentantul S.U.A. a spus că în concepția țării sale orice reglementare a problemei palestiniene va trebui să aibă loc prin negocieri de pace. Statele Unite apreciază că acțiunile Israelului în teritoriile ocupate constituie o violare a drepturilor omului, a spus, potrivit agenției MENA, Thomas Pickering.RIAD 15 (Agerpres). — Regele Fahd al Arabiei Saudite l-a primit pe secretarul general adjunct al Ligii Arabe. Lakhdar Ibrahimi, trimisul Comitetului tripartit i1 organizației panarabe privind Libanul. In timpul întrevederii au fost trecute în revistă rezultatele contactelor întreprinse de Lakhdar Ibrahimi și abordate viitoarele sale convorbiri la Damasc și Beirut în legătură cu situația actuală din Liban.TUNIS 15 (Agerpres). — într-o conferință de presă ținută la încheierea celei de-a patra runde a dialogului oficial dintre Organizația pentru Eliberarea Palestinei și S.U.A., șeful delegației palestiniene. Yasser Abdou Rabbo, a arătat că desfășurarea unei conferințe internaționale în Orientul Mijlociu rămîne singura cale de instaurare a păcii în zonă. O.E.P., a spus el, nu consideră alegerile drept bază pentru soluționarea politică a șjtuației, ci se pronunță pentru aplicarea rezoluțiilor O.N.U. care prevăd încetarea ocupației israeliene și respectarea dreptului poporului palestinian la autodeterminare, subliniază agenția KUNA.
în sprijinul apărării independenței 

și securității statelor mici
Demers al Maldivelor pentru înscrierea unui nou punct 

pe agenda viitoarei sesiuni a Adunării Generale a O.N.U.NAȚIUNILE UNITE 15 (Agerpres). — Reprezentantul permanent al Națiunilor Unite al Maldivelor — stat insular situat în Oceanul Indian — a adresat secretarului general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, o scrisoare, solicitînd înscrierea suplimentară pe agenda celei de-a 44-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U. a punctului „Protecția și securitatea statelor mici". Evenimentele din ultimele decenii — se arată în scrisoare — demonstrează că micile teritorii insulare au fost ex

puse agresiunii din partea mercenarilor și aventurierilor militari. Documentul relevă necesitatea adoptării operative de măsuri de către O.N.U. în caz de agresiune sau de amenințări împotriva statelor mici, în opinia statului Maldive, o atenție primordială trebuie, de asemenea, acordată încheierii activității de elaborare și de adoptare a Convenției cu privire la lupta împotriva recrutării, folosirii, finanțării și pregătirii mercenarilor.
Continuă eforturile în vederea 

instaurării păcii în America Centrală

I
AGENȚIILE DE PRESA

e scurt

I Ramiz Alia, prim-C.C. al Partidu- din Albania, pre- Prezidiului a R.P.S.
I
1

PRIMIRE, secretar al Iui Muncii ședințele Prezidiului Adunării Populare a R.P.S. Albania, a primit pe Rabah Bitat. președintele Adunării Populare Naționale a Algeriei. aflat în vizită la Tirana, în cursul întrevederii au fost a- bordate aspecte ale cooperării laterale și ale situației politice ternationale. bi- in-
I din

gerl generale. Acest program urmează să fie supus aprobării celui de-al II-lea Congres al partidului, care va avea loc în luna februarie anul viitor. în definirea liniilor directoare ale PASOK s-a pornit de la rezultatele ultimelor alegeri, cînd această formațiune politică, atunci de guvernămînt, a obtinut doar 39 la sută din voturi, cu cinci la sută mai puțin decît partidul de opoziție Noua Democrație.
I
I
I
I

APEL. Partidul Comunist Chile a lansat un apel la unitatea forțelor democratice de opoziție față de regimul militar, în prezent acuzat că exercită „o deschisă intervenție electorală" pentru a-și asigura victoria în alegerile de la 14 decembrie. Totodată. Partidul Comunist a acordat sprijinul său fără condiții candidatului prezidențial unic al opoziției democratice. Patricio Aylvin (democrat- creștin).

LA TOKIO a avut loc marți o ceremonie în cadrul căreia s-a păstrat un minut de tăcere în memoria celor căzuți în timpul celui de-al doilea război mondial și pentru marcarea a 44 de ani de la capitularea Japoniei, moment care a însemnat încheierea conflagrației. La ceremonie au luat parte împăratul japoniei, Akihito, și rude ale japonezilor decedați în război.
I

PROGRAM ELECTORAL.BirouMișcarea(PASOK)Executiv al Socialistă a definit
Noul Partidului Panelenă prioritățilepartidului pentru viitoarele ale-

DEMISIE. Marți, Akbar Hashemi Rafsanjani, președintele Republicii Islamice Iran, a demisionat din funcția de șef al parlamentului. Conform legislației iraniene, persoana care deține postul de șef al

statului nu poate fi în același timp și președinte al parlamentului.
DECLARAȚIE. Secretarul general al O.N.U., Perez de Cuellar, a declarat că retragerea trupelor cubaneze din Angola este realizată conform calendarului prevăzut si acceptat de toate părțile implicate în reglementarea situației generale din Africa australă. Totodată, din Angola au fost retrase importante cantităti de arme si tehnică militară, potrivit acordurilor la care s-a ajuns la sfîrșitul anului trecut.

GUVERNUL SENEGALULUI a adoptat hotărîrea ca. incepînd din octombrie a.c., băncile particulare să intre sub controlul statului sub denumirea de „Bancă populară". Ministrul economiei și finanțelor, Serigne Lamine Diop. a declarat că această acțiune de restructurare trebuie înțeleasă ca o măsură de îmbunătățire a sistemului financiar, pe baze mai largi.
COOPERARE. Miniștrii de externe din Columbia. Julio Londono, și Ecuador. Diego Cordovez. s-au întîlnit într-un punct de la frontiera comună, pentru a definitiva proiectul constituirii Comisiei mixte guvernamentale columbia- no-ecuadoriene de cooperare economică si tehnică în zona de frontieră. întîlnirea se desfășoară la Ipiales, localitate columbiană de la frontiera cu Ecuadorul.

MANEVRE MILITARE. La baza de rachete For Bliess din statul Texas au început luni manevre ale forțelor armate ale S.U.A. sub denumirea de „Rowing Sands", la care participă peste 8 000 de militari. un mare număr de elicoptere și alte mijloace tehnice. Manevrele urmează să se desfășoare pe teritoriul statelor Texas si New Me- xicp. După cum se apreciază, exercițiile „Rowing Sands" se vor încheia peste două săptămîni.
ȘOMAJ. Numărul șomerilor în rîndul femeilor din landul Rena- nia de Nord/Westfalia (R.F.G.) a crescut în cursul anilor ’80 de peste două ori, indică datele publicate de oficiul pentru forțele de muncă din Diisseldorf. Astfel, în anul 1988 au fost înregistrate 262 767 de femei fără loc de muncă, fată de 115 971 la începutul deceniului actual.
INUNDAȚII. Situația rămîne complexă în zonele de nord-est ale Bangladeshului, unde, ca urmare a ploilor torențiale din sezonul musonic, s-au produs, în ultimele două săptămîni, puternice inundații. Numeroase localități și însemnate suprafețe agricole se află sub ape. deși nivelul rîurilor a început să scadă. Numai în districtul Sil- het s-au înregistrat 59 de rhorți.
POLITIA AUSTRALIANĂ A O- 

PERAT NUMEROASE ARESTĂRI la Sidney și Perth în rândurile

unei organizații extremiste de dreapta care se numește „Mișcarea Naționalistă Australiană". Cei arestați sînt acuzați de incendieri și acte de violentă.
PESTE 4 700 DE CAZURI NOI 

DE SIDA (Sindromul Imunodefi- cienței Dobîndite) au fost înregistrate în luna iulie, fată de luna precedentă, numărul persoanelor afectate ridicîndu-se la 172 143, s-a anunțat la sediul Organizației Mondiale a Sănătății de la Geneva. Cele mai mari creșteri au fost consemnate în S.U.A., care se află pe primul loc în statistica pe țări, cu 98 255 de cazuri de îmbolnăvire.
ACCIDENT. După cum transmite agenția China Nouă. 33 de pasageri și membrii echipajului unui avion de tipul AN 24 și-au pierdut viata într-un accident în a- propierea aeroportului orașului Shanghai. Accidentul a survenit la scurt timp după decolarea avionului de pe aeroportul amintit. Cauzele dezastrului nu au fost încă stabilite.
POPULAȚIA JAPONIEI. Conform datelor statistice prezentate la Tokio, populația Japoniei a fost la finele lunii martie de 122 335 313 persoane, ceea ce reprezintă un spor de 461 073 de persoane fată de perioada similară a anului trecut. Rata natalității a fost de 3,8 la mie, cea mai scăzută din 1968 pînă în prezent.

TEGUCIGALPA 15 (Agerpres). — Hondurasul va cere Organizației Națiunilor Unite crearea unei forțe internaționale de pace, care să contribuie la scoaterea din țară a elementelor nicaraguane „contras", în cazul cînd acestea nu sînt demobilizate, așa cum s-a convenit în acordurile semnate luna trecută, la Tela, de către șefii de stat din cele

cinci țări centroamericane — a declarat ministrul hondurian de externe, Carlos Lopez Contreras. El a adăugat că Hondurasul a cerut O.N.U. și Organizației Statelor Americane (O.S.A.) să elaboreze un plan de demobilizare a forțelor „contras". Numărul acestora se ridică, în Honduras, la circa 10 000 — relatează agenția China Nouă.
EVOLUȚIA PROBLEMEI CIPRIOTENICOSIA 15 (Agerpres). — Secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, depune în continuare eforturi pentru reluarea negocierilor vizînd soluționarea situației din Cipru. Surse din Nicosia, citate de agenția Taniug, au arătat că secretarul general al O.N.U. va cere Consiliului de Securitate să-i

prelungească mandatul pentru soluționarea problemei cipriote, contribuind la deblocarea negocierilor. Se reamintește că a patra rundă de convorbiri dintre președintele Ghior- ghios Vassiliou și liderul ciprioților turci, Rauf Denktash, este, în prezent, întreruptă.
MIȘCAREA REVENDICATIVĂ IN S.U.A.
• Demonstrație a personalului medical la New York
• Continuă qreva celor 200 OOO de salariați de la companiile

de telefoaneNEW YORK 15 (Agerpres). — Peste 46 000 de salariați de la spitalele particulare din New York au declarat grevă în urma refuzului administrațiilor celor 45 de unități medicale de a le corela salariile cu ritmul inflației, de a le îmbunătăți condițiile de muncă. Personalul medical a organizat o demonstrație pe străzile New York-ului, exprimîn- du-și, totodată, solidaritatea cu lupta grevistă a celor peste 200 000 de salariați de la o serie de companii de telefoane din Statele Unite.

WASHINGTON 15 (Agerpres). — Numărul americanilor fără adăpost s-ar putea dubla sau tripla dacă economia S.U.A. este lovită de o recesiune, avertizează David Schwarz și John Glascock, membri, ai corpului didactic de la Universitatea Rutgers din S.U.A. Ei spun că patru pîriă Ia 14 milioane de americani sînt azi în pragul posibilității de a deveni oameni fără casa.
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