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In telegrame adresate tovarășului nicolae ceaușescu
Oamenii muncii de pe ogoare raportează încheierea recoltării 
culturilor de porumb, floarea-soarelui, cînepă pentru fuior și soia 

și realizarea unor producții mari la hectar
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in spiritul orientărilor formulate
DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

ÎN AGRICULTURĂ

flmpfâ moWlizare, bună organizare a munci la sate pentru
STRINGERFA GRABNICA SI FARA PIERRERIA RECOLTEI,

PREGĂTIREA EXEMPLARA AINSAMINTARILOR RE TOAMNA
Sarcinile și indicațiile subliniate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în cuvintarea rostită la plenara lărgită a Consiliului Național al Agriculturii, precum și cele trasate cu prilejul recentelor vizite de lucru intreprinse în unități agricole din județele Teleorman și Giurgiu, reprezintă, acum, in pragul declanșării cu toate forțele a lucrărilor din campania agricolă de toamnă, un amplu și cupdnzâtor program de muncă pentru activitatea organelor și organizațiilor de partid de la sate, pentru toți oamenii muncii din agricultură, angajați cu toate forțele la strîngerea in timp scurt și fără pierderi a recoltei din acest an și pregătirea temeinică a celei viitoare. Condiția esențială pentru îndeplinirea exemplară, la termenele stabilite a fiecărui obiectiv înscris pe agenda de lucru a campaniei de toamnă o constituie mobilizarea și participarea largă la munca în cîmp a tuturor locuitorilor de la sate și a întregii forțe mecanice. Este o cerință care, așa cum sublinia secretarul general al partidului, se impune cu deosebire în condițiile specifice ale acestui an, cind, atit datorită desprimăvărării mai timpurii, cit și tempe--

râturilor foarte ridicate din ultimele două luni, cu deosebire in județele din sudul țarii, procesul de coacere a culturilor de toamnă a fost mult grăbit, la această dată existind condiții de a se trece efectiv la recoltare pe suprafețe întinse.Volumul de muncă în agricultură este acum foarte mare și tocmai de aceea grija de căpetenie a fiecărui cooperator și mecanizator, a fiecărui specialist trebuie să fie stringerea recoltei pînă la ultimul kilogram, pentru ca absolut nimic să nu se piardă, să nu se risipească. în acest scop, este nevoie nu numai de participarea activă a tuturor forțelor din agricultură, ci și de un temeinic control asupra modului în care se desfășoară recoltarea, transportul și depozitarea producției, cum se acționează pentru pregătirea însă- mințărilor per.tru ca, subliniem, să se asigure de pe acum condiții pentru realizarea unor recolte mai mari în anul 1990.în ordinea de prioritate, eforturile trebuie îndreptate acum spre următoarele lucrări :

PROPRIETATEA SOCIALISTA 
-temelia trainică a progresului
economico-social al patriei

ln întreaga noastră activitate trebuie să avem per
manent în vedere dezvoltarea continuă a proprietății 
socialiste de stat și cooperatiste, care reprezintă baza 
trainică pentru progresul economico-social și făurirea 
cu succes a socialismului și comunismului.

NICOLAE CEAUȘESCU

STRINGEREA IN TOTA
LITATE SI FĂRĂ PIERDERI 
A ÎNTREGII RECOLTE DE 
TOAMNĂ. Analiza concretă, efectuată la fata locului de secreta-' rul general al partidului, a demonstrat că ne întinse suprafețe culturile de porumb, soia, sfeclă de zahăr. cartofi au ajuns la maturitate Si există condiții pentru a se trece la stringerea grabnică a acestora. Tocmai de aceea, specialiștii. împreună cu comisiile pe culturi constituite în fiecare unitate agricolă, au datoria de a verifica starea fiecărui lan. de a evalua cu cea mai mare răspundere nivelul producției pe fiecare solă, stabilind forțele necesare si măsurile ce se impun pentru ca întreaga recoltă să fie strinsă si depozitată în timp cit mai scurt, fără pierderi. Cerința esențială pentru ca recoltarea să se desfășoare în cele mai bune condiții este ca la această lucrare să fie mobilizate toate forțele disponibile. astfel incit culesul floril- soarelui să se încheie in 2—3 zile, iar al soiei — în 5—6 zile, spre a se evita orice pierdere de boabe. Asi- gurind buna desfășurare a activității in cîmp. conducerile unităților. comisiile pe culturi, au datoria de a organiza temeinic transportul recoltei, spre a se asigura livrarea in totalitate a cantităților stabilite la bazele de recepție, fără întirziere, in același ritm cu recoltarea.

RESPECTAREA STRICTĂ 
A GRAFICELOR DE LIVRA
RE A SFECLEI DE ZAHĂR trebuie să fie urmărită zi de zi si oră de oră. astfel incit timpul de la recoltare pină la expedierea spre fabrici să fie redus la minimum, iar unităților prelucrătoare să ii șe asigure un Stoc de materie primă pentru cel puțin două zile de fabricație. evitîndu-se în acest fel pierderile de sfeclă. îndeosebi de zahăr. Cu toată fermitatea trebuie să acționeze în acest sens comitetele județene de partid din acele zone in care, si anul trecut, din cauza nerespectării graficelor de recoltare, fabricile de zahăr au fost obligate să funcționeze, sub capacitatea stabilită.

ÎNCHEIEREA in cel mai 
SCURT TIMP a PREGĂTI
RILOR PENTRU ÎNSĂMÎN- 
ȚÂRILE DE TOAMNĂ. In toată această acțiune trebuie să se urmărească asigurarea tuturor condițiilor. astfel incit semănatul orzului si al griului să se efectueze numai în limitele perioadelor optime stabilite pentru fiecare zonă pină Ia 1 octombrie in zonele coli- nare și din nordul țării si pină la 10 octombrie in celelalte zone agricole. In acest sens, hotărîtoare este crearea frontului de lucru pentru arat, pregătirea terenului si semănat. ceea ce impune ca în fiecare

unitate agricolă să se asigure recoltarea cu prioritate si eliberarea de resturi vegetale a terenurilor destinate, prin amplasarea stabilită, pentru cerealele păioase. acțiune care trebuie să se încheie pină la 10 septembrie, pentru ca pînă la 15 septembrie să se încheie arăturile, astfel incit să țămină timpul necesar pentru, așezarea terenului si executarea celorlalte lucrări pînă Ia data începerii semănatului. In cuvintarea rostită la plenara Consiliului National al Agriculturii, in analizele efectuate în unitățile a- gricole vizitate recent, secretarul general al partidului a subliniat importanta pe care o prezintă pentru obținerea de producții superioare insămintarea culturilor în limitele perioadelor optime, cit mai devreme posibil. Acest lucru este valabil si pentru cerealele păioase spre a se crea condiții favorabile germinării si răsăririi uniforme. înfrățirii si dezvoltării viguroase a plantelor pînă la intrarea în iarnă.Intensificarea muncii pentru RE
COLTAREA LEGUMELOR 
Șl FRUCTELOR din grădini și livezi în vederea bunei aprovizionări a populației și asigurării ma

teriei prime necesare fabricilor de conserve. Prioritate trebuie acordată stringerii tomatelor — legume perisabile țâre s-au copt pe mari suprafețe — livrării acestora fără intirziere pieței si unităților de industrializare. Există de acum o abundentă si de ardei, vinete și alte legume care trebuie culese grabnic, actjonindu-se, .totodată, pentru menținerea grădinilor in state normală de vegetație, spre a se putea prelungi cit mai mult perioada de producție a culturilor.
STRINGEREA SI DEPO

ZITAREA TUTUROR RE
SURSELOR DE NUTRE
ȚURI trebuie mult intensificată, astfel incit in toate fermele să se asigure cantități cit mai mari de furaje si de cea mai bună calitate. Concomitent cu stringerea si însilozarea cantităților de furaje necesare pentru perioada de stabulatie. se impune să se acționeze pentru realizarea planului de montă si gestație, aceasta constituind una din condițiile hotărîtoare pentru creșterea efectivelor în anul 1990 si dezvoltarea în continuare a zootehniei.

A devenit o tradiție în societatea noastră socialistă ca marile evenimente, înscrise cu litere de aur în istoria națională, să fie întimpinata într-o atmosferă de înaltă efervescență creatoare, de puternică dăruire in muncă, cu realizări deosebite în îndeplinirea planurilor de dezvoltare economico-socială. Este aceasta o stare proprie poporului român de a cinsti, cu cele mai alese sentimente de venerație, marile sacrificii și izbinzi ale înaintașilor săi și, totodată, de a-și exprima, o dată mai mult, voința neclintită de a înfăptui neabătut, sub conducerea partidului comunist, în frunte cu genialul său conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, programul de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a României spre comunism.O asemenea înălțătoare stare de spirit a caracterizat întreaga suflare muncitorească a României socialiste și in săptămînile dinaintea marii sărbători de la 23 August, cind s-au împlinit 45 de ani de la revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă. eveniment omagiat prin remarcabile realizări în producție, a căror finalitate ă constituit-o îndeplinirea înainte de termen de către colectivele de muncă din economie a planului național unic de dezvoltare e- conomico-sociălă pe primele opt luni din acest an.Bilanțul cu care națiunea întreagă s-a prezentat la marea noastră sărbătoare- națională a fost deosebit de rodnic, fapt subliniat cu pregnanță de tovarășul Nicolae Ceaușescu in cuvintarea rostită la adunarea solemnă consacrată omagierii evenimentului crucial, desfășurat în urmă cu 45 de ani, adresînd cu acest prilej „cele mai calde felicitări revoluționare eroicei noastre clase muncitoare, țărănimii, intelectualității, tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, Întregului nostru popor, care, sub conducerea gloriosului nostru partid comunist, iși făurește liber și demn destinul de bunăstare și fericire, inălțind tot mai sus, prin muncă entuziastă, plină de abnegație, edificiul luminos al socialismului și comunismului in România",Magistrala expunere prezentată

de secretarul general al partidului la Adunarea solemnă organizată cu prilejul celei de-a 45-a aniversări a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă se înscrie în vasta sa operă teoretică drept un document politic de exemplară însemnătate, deopotrivă prin profunzimea și rigoarea a- nalizel procesului revoluționar declanșat la 23 August 1944, prin concluziile de mare valoare principială și practică pe care le cuprinde pe baza examinării științifice, realiste, a învățămintelor trecutului, mai îndepărtat sau mai apropiat, cît și prin claritatea cu care sint înfățișate perspectivele înaintării societății noastre pe drumul socialismului multilateral dezvoltat și. mai departe, al comunismului.Problematica analizată în euvîn- tarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la adunarea solemnă este deosebit de vastă. Nu poate trece neobservat faptul că o Idee iese cu pregnanță în evidență, dominind. implicit sau explicit, spațiul argumentației, deopotrivă cind sînt înfățișate remarcabilele. realizări obținute de poporul român in toate sferele activității e- conomico-sociale în cei 45 de ani care au trecut de Ia victoria revoluției de eliberare socială șl națională, antifascistă și antiimperialistă, cu deosebire după Congresul al IX-lea al partidului, cît și atunci cînd sînt înfățișate minunatele orizonturi pe care le deschid in fața poporului român proiectul Programului-Di- rectivă și Tezele pentru cel de-ăl XlV-lea Congres al partidului, care va elabora linia generală strategică de dezvoltare a României în anii 1991—1995 și orientările de perspectivă, pină în anii 2000—2010. Este vorba de rolul esențial, covîrșitor pe care l-a avut și il are in continuare proprietatea socialistă asupra mijloacelor de producție in edificarea orinduirii socialiste in patria noastră, in înaintarea României pe calea socialismului multilateral dezvoltat, a comunismului. In întreg cuprinsul său, cuvintarea secretarului general al partidului impune atenției concluzia de fond că proprietatea socialistă sub cele două forme — proprietatea întregului popor și proprietatea cooperatistă — reprezintă temelia pe care s-a

construit și se construiește în România, deloc ușor și deloc triumfalist. cea mai dreaptă și cea mai bună dintre orînduirile pe care le-a cunoscut istoria omenirii.Anii care au trecut de la preluarea în România a puterii economice în mîinile clasei muncitoare, ale poporului muncitor înfățișează o experiență istorică pe deplin reușită, în cuprinsul căreia proprietatea socialistă și-a dezvăluit cu prisosință marile sale energii de propulsare a progresului eConomico-social, constituind elementul dinamizator al dez-' voltării forțelor de producție, baza trainică a creării economiei naționale, ca un complex unitar, eficient, judicios structurat în profil de ramură și teritorial, a ridicării nivelului de trai al întregii națiuni, a consolidării suveranității și independenței naționale.în virtutea acestei concepții afirmate strălucit de partidul nostru, sub înrîurirea gîndirii științifice, revoluționare, profund novatoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, în anii care au trecut de la Congresul al IX-lea s-a acționat consecvent pentru dezvoltarea proprietății socialiste, sub cele două forme ale sale, prin înfăptuirea sistematică, pe baza' unei judicioase politici de acumulare, a unor ample programe de investiții în vederea creșterii cantitative și modernizării continue a patrimoniului de mijloace de producție a- flate în proprietate obștească. In perspectiva dezvoltării neîntrerupte a proprietății socialiste a fost alocată ■în ultimii 24 de ani- din venitul har țional circa o treime pentru fondul de acumulare, politică ce va fi continuată și in viitor, împreună cu așezarea la baza întregii dezvoltări a științei și tehnicii celei mai avansate. A fost și continuă să fie un efort substanțial pentru societatea noastră socialistă. A fost și continuă să fie însă un efort absolut necesar, fără de care nu ar fi fost posibil să realizăm marile construcții industriale, agricole, sociale, să fie schimbată radical, din temelii. înfățișarea Întregii țări, să se asigure ridicarea continuă a nivelului material și spiritual al poporului ; în- tr-un cuvint, fără acest efort de du-
(Continuare în pag. a IV-a)

In agricultură este foarte mult de lucru în această perioadă. Ceea ce se cere în mod deosebit acum organizațiilor de parțid de la sate, consiliilor populare, cadrelor de conducere și specialiștilor din unități este să acționeze cu fermitate pentru a asigura mobilizarea tuturor locuitorilor din comune pentru stringerea și punerea la adăpost a întregii recolte și pregătirea temeinică a producției agricole din anul viitor.
ÎN INDUSTRIE

Sarcinile economice pe acest an-realizate 
integral pînă la Congresul al XlV-lea ai partidului!

Cartierul „Dealul florilor" din Orașul Dej Foto : AgerpreiAmpla întrecere socialistă care se desfășoară In această perioadă In toate domeniile de activitate are ca obiectiv major înfăptuirea chemării însuflețitoare adresate de tovarășul Nicolae Ceaușescu tuturor oamenilor muncii de a-și intensifica eforturile pentru îndeplinirea integrală a sarcinilor economice pe acest an pină la Congresul al XlV-lea al partidului. Se dă expresie în felul acesta voinței unanime a clasei noastre muncitoare, a întregului popor de a acționa cu hotărîre. cu competență și răspundere pentru dezvoltarea necontenită a forțîlor de producție și, pe această bază, pentru progresul necontenit al patriei socialiste.Rezultatele obținute de numeroase unități economice demonstrează nu numai realismul sarcinilor de plan, ci și forța de mobilizare a colectivelor din întreprinderi, atunci cind, la chemarea partidului, se stabilesc noi obiective în întrecerea socialistă. Spiritul de inițiativă al oamenilor muncii reprezintă din acest punct de vedere un element hotă- rîtor pentru mai buna punere în valoare a bazei tehnico-materiale de care dispune fiecare unitate economică. Iată în acest sens citeva exemple semnificative.
Promptitudine și competitivitate 

la exportLa data de 16 august, colectivul ÎNTREPRINDERII „MONDIALA" SATU MARE, unitate care și-a ciș- tigat un meritat prestigiu datorită calității confecțiilor sale. în țară și peste hotare, raporta îndeplinirea planului pe 8 luni ale anului, asi- gurind astfel premisele realizării peste prevederi, pînă la finele lunii august, a unei producții pentru export în valoare de 19 400 000 lei. A- cest frumos bilanț se înscrie, deloc lntimplător. în suita mai lungă a unor notabile succese pe care harnicul colectiv de Ia „Mondiala" le-a obtinut în ultimul timp. Drept convingătoare dovadă este si „Ordinul Muncii" clasa I conferit a- cestei întreprinderi pentru rezultatele obținute în întrecerea socia

listă pe anul 1988. Este limpede, a- șadar. că aici s-au cristalizat o experiență valoroasă, un stil de conducere dinamic, care imprimă in permanentă spiritul unei înalte responsabilități in activitatea tuturor compartimentelor, subordonată în totalitate îndeplinirii sarcinilor de producție la cele mal înalte cote de eficiență și calitate.Care sînt elementele definitorii ale acestei experiențe ? Răspun- zind întrebării noastre, directoarea întreprinderii, tovarășa Rodica Puscasu. a tinut să precizeze :— Toate succesele noastre, toate strădaniile pe care le-am depus si le depunem sint subordonate factorului decisiv care primează în ac

tivitatea noastră — producția pentru export. Confecțiile ce poartă marca „Mondiala" sint apreciate in multe țări ale lumii și se livrează în R.F.G.. R.D.G.. Olanda. Belgia, Anglia. Austria. S.U.A.. Italia. Franța, ilustrind înaltul grad de măiestrie și de creativitate al lucrătorilor noștri. Anual, producția se reînnoiește integral, colecțiile noastre alungind, prin larga participare .a lucrătorilor la creația teh- nico-științifică. la peste 1 200 modele noi. Realizarea exemplară a exportului — definit drept obiectiv prioritar ăl economiei naționale — ne-a impus o gîndire și acțiune novatoare la nivelul tuturor cadrelor și întregului personal muncitor, o permanentă preocupare pentru perfecționarea organizării muncii, a formelor și metodelor de oonducere, aplioarea fermă a mecanismului economico-financiar, a ■ autocondu- cerii muncitorești, o mai justă repartizare a forțelor și un control form, exigent asupra modului in care se derulează producția și se aplică hotăririle de partid și de stat, în perioada care a trecut din acest ăh, toate contractele la export au fost onorate exemplar, tn condiții de calitate șl eficiență deosebite, partenerii externi, care reprezintă firme dintre cele mai renumite in lansarea modei, avîhd numai cuvinte de înaltă apreciere la adresa calității și competitivității confecțiilor, ca și a punctualității ireproșabile In livrări. De fapt, trei sînt pîrghii- le de bază prin care acționăm pentru onorarea exemplară a sarcinilor de export : perfecționarea organizării muncii, modernizarea producției, urmărirea zilnică a nivelu

lui de realizare a sarcinilor, acțio- nind, bineînțeles, operativ pentru soluționarea tuturor problemelor care ar putea periclita ritmicitatea și calitatea producției zilnice....Atelierul de confecții nr. 6 a devenit un. veritabil, fanion al productivității înalte, al eficienței superioare, prin reorganizarea radidală a fluxului tehnologic. Aici s-a introdus, in urmă cu peste două luni, tin. nou sistem de lucru,. așa-numit în flux diagonal, care este rodul concepției specialiștilor de. la atelierul de proiectare, din rindul cărora se evidențiază tehnologul principal Traian Indreica. Practic, fără investiții, aici s-a cristalizat un Sistem de lucru care asigură creșterea productivității muncii cu 11 la sută și reducerea cheltuielilor materiale. Este, exemplară și operativitatea cu care s-ă trecut, după o probă de două luni, la extinderea acestei metode de lucru și in alte ateliere, preconizîndu-se generalizarea ei în toată întreprinderea.Asemenea acțiuni, care au ca obiectiv perfecționarea organizării și modernizarea producției, se în- tîlnesc in fiecare secție de producție. in fiecare compartiment. Așa, bunăoară, au fost reorganizate cele două ateliere de croit, care pînă nu de mult nu aveau nici spații proprii de activitate. De curînd, ele au fost reorganizate și amplasate in spații special destinate, fiecăruia din ele revenindu-i acum sarcina de a servi doar un anumit număr de secții. O deosebită însemnătate prezintă, pentru menținerea și consolidarea prestigiului cîștigat, introdu-
(Continuare in pag. a III-a)

rCooperativa Agricolă de Producție Drăgoești, din județul Ialomița, nu face parte dintre unitățile de virf. Președintele ei. tovarășul Ion Baciu, ne povestește că, de fapt, cooperativa din Drăgoești nu a luat, la înființare, un start prea bun. De altfel, nici nu ar fi putut să se a- vînte de la primii pași, pentru că averea ei obștească era mai mult decit modestă. Scriptele unității ne informează că, in anul 1950, au pornit la drum nou TO de familii de țărani. care au adunat la un loc 500 de hectare, iar proaspătul sector zootehnic a fost atunci Înzestrat cu 5 vaci. 6C de cai și 10 porci — aceștia din urmă aduși ca dar. la inaugurarea unității, de cooperatorii din Livedea, fiind live- zenii mai cu dare de mină. Ne mărturisește Ion Baciu :— Treptat, pe măsură ce oamenii înțelegeau că a- cesta-i drumul de urmat — cooperativa — a crescut și numărul celor care se înscriau, aducî>ndu-și pă- mintul, vitele și uneltele

DIN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A

principale. Ca țărani individuali, era limpede că nu vor putea depăși nivelul unei vieți pe care o cunoșteau bine de generații ■și generații, viață de sărăcie, de lipsuri permanen-

* <1 reportaje S însemnări •

turi am făcut cu toții să smulgem pămîntului alte recolte — duble, triple — decit se obișnuia in această parte de țară. Dar a- cesta era cheagul, cum se zice, un trup de ogoare pe
Drumul înfloritor 

al unui sat 
românesc

te. Am realizat, astfel, un singur trup de 3 000 de hectare, la care, prin anul 1960, prin unificarea cu o cooperativă foarte mică, din apropiere, s-au mai adăugat 850 de hectare. Poate că lucrurile acestea nu spun cine știe ce, îmi dau seama, și nici nu găsesc eu cuvinte cum să înfățișez prea bine ce efor-

care se putea practica o altfel de agricultură, științifică. Știam că alt drum să ieșim din nevoi nu era decit acesta, al cooperativei — și aveam și exemplul limpede în rezultatele cooperativelor milionare. Ne spuneam noi. pe de altă parte, că, oricît ar fi beneficiat acelea de sprijin de la stat (și sprijin de

acesta aveam și noi !), tot oamenii, munca lor a hotă- rit puterea cooperativelor.Da, cea mai de preț a- vere a cooperativei — a- cesta este un adevăr indiscutabil — o reprezintă oamenii. Oamenii muncitori, legați de pămîint, dornici să-1 Înflorească. în primul rînd, țăranii din Drăgoești au trebuit să-și reinvețe meseria. S-au a- șezat, cu mic cu mare, pe învățătură — au devenit tractoriști. mecanizatori, tehnicieni agricoli, tehnicieni zootehnici...— Lucrurile acestea par simple acum, așa cum vi le arătăm noi — observă Păun Șt. Dobre. mecanic- șef auto. Dar in realitate a fost foarte complicat și foarte greu. Trebuiau armonizate forțele unui colectiv uman care, pe măsură ce treceau anii, se împuțina ca număr — mecanizarea puternică a a- griculturii, in general, elibera brațe de muncă, iar acestea, la rindul lor. erau solicitate în procesul industrializării socialiste, la
(Continuare in pag. a Il-a)
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reflectată în noul chip al localitățiiîn orașul nostru, ca de altfel în toate localitățile țării, se aplică de mai mulți ani principiul autoconducerii teritoriale, principiu elaborat și sistematic dezvoltat, atît în plan teoretic, cit și in cel al practicii curente, de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Cum se știe, în concepția partidului nostru, participarea la conducere a maselor, constituirea unui sistem de organisme democratice fac parte componentă din procesul de perfecționare a conducerii unitare a societății, pe baza planului național unic, care asigură imbinarea interesului general cu realizarea intereselor fiecărei unități administra- tiv-teritoriale, incit împlinirea intereselor proprii să ducă la promovarea interesului general. Orice altă înțelegere, care ar face din autoconducere un mijloc de fărimi- țare a economiei și vieții sociale, in funcție de diversitatea intereselor locale, este inacceptabilă pentru practica noastră politică, economică și socială. Așa cum a arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu. dacă s-ar accepta ca sfera de autonomie a organismelor de autoconducere să prevaleze asupra atribuțiilor conducerii unitare s-ar ajunge în situația ca interesele generale ale societății să fie profund afectate.Relevînd caracterul profund novator al sistemului de autoconducere teritorială din țara noastră, realizat prin aplicarea creatoare, la specificul național, a legităților generale ale socialismului științific, se cuvin evidențiate din practica activității Consiliului Popular al orașului Fău- rei citeva din trăsăturile definitorii ale autoconducerii teritoriale, și anume : autoconducerea teritorială are un pronunțat caracter politic, înfăptuirea funcțiilor sale fiind un mod specific de afirmare a rolului conducător al organizațiilor de partid și de integrare a acestora în viața e- conomico-socială din teritoriu; procesul autoconducerii teritoriale acoperă toate domeniile de activitate, urmărindu-se participarea tuturor cetățenilor la viața localității, la actul de conducere și, în egală măsură. la înfăptuirea hotărîrilor adoptate ; autoconducerea constituie pîr- ghia principală pentru valorificarea superioară a tuturor resurselor locale. una din funcțiile de bază ale autoconducerii referindu-se tocmai la buna gospodărire, administrare și utilizare eficientă de către cetățeni
DRUMUL ÎNFLORITOR AL UNUI SAT ROMÂNESC

(Urmare din pag. I)oraș. Fenomenul nu ne-a ocolit nici pe noi. Și acesta era numai un aspect al problemei. Noi. la Drăgo- ești, aveam nevoie de oameni, prinsesem gustul marilor recolte, ne făcusem niște proiecte și le-am și pus in practică, să tera- săm niște dealuri care nu produceau nimic și pe terase să punem viță de vie. Așa am și făcut, cu toată lipsa de brațe de muncă. Pe ogoare, treptat, producțiile creșteau — aplicam, după carte, cunoștințele agriculturii științifice. Nu a mers totul lin, n-a fost un triumf de la început De pildă, prin anii 1971— 1974 am avut de luptat cu mari ploi și inundații. Am realizat un sistem de canale de desecare, de dre- nare pe o suprafață de 2150 hectare. A fost și complicat, și greu.înțelegem limpede din tot ce ni se spune că a- ceastă cooperativă nu a avut creșteri spectaculoase de producții. Au acumulat treptat și experiență, și forță materială. S-a ajuns
La întreprinderea de Garnituri de Frînă și Etanșare Rimnicu Sărat, unitate distinsă recent cu înaltul titlu de „Erou al Muncii Socialiste" pentru remarcabilele rezultate obținute în ultimii patru ani, la punctele de afișaj de la intrare și din ateliere am citit în urmă cu o vreme un anunț, la prima vedere mai puțin obișnuit : „Luni, 3 iulie a.c., orele 14,30, la comitetul de partid al întreprinderii, tovarășul Gheorghe Cristian, prim-secretar al comitetului orășenesc de partid, președinte al consiliului popular orășenesc, acordă audiențe oamenilor muncii din întreprinderea noastră".Anunțuri relativ asemănătoare a- veam să intîlnim la avizierele de la celelalte unități economice de pe tinăra și moderna platformă industrială rîmniceană. Cei care acordau audiențe — secretari ai comitetului orășenesc de partid, vicepreședinți și membri ai comitetului executiv al consiliului popular orășenesc.Firesc, se poate pune întrebarea : de ce a fost necesară organizarea a- cestor audiente la locul de muncă 7Un prim răspuns îl găsim într-o situație statistică, ținută cu meticulozitate de tovarășul Mircea Bălă- nescu. secretarul consiliului popular orășenesc. în semestrul I a.c. au fost primite in audiență la consiliul popular orășenesc 981 persoane. față de 1 217 în aceeași perioadă a anului 1985. deci cu 236 mai puțin. în urmă cu patru ani Rimnicu Sărat avea 37 000 de locuitori, iar în prezent are aproape 43 000. Deci potențial și logic numărul celor înscriși la audiente ar fi trebuit să crească, nu să scadă, așa cum lesne se poate constata. Multe dintre problemele cetățenilor s-au rezolvat însă în cadrul audiențelor la locul de muncă.— La Rîmnicu Sărat s-a încetățenit o vorbă plină de miez : „Să ții ușile deschise ca la primărie" — ne povestește tovarășul Gheorghe Cristian, primarul orașului. Pentru oricine, și oricînd. Ia consiliul popular se găsește un răspuns la întrebările cetățenilor. Numărul proble

a avuției naționale existente în teritoriu.Un rol important în sistemul autoconducerii teritoriale revine consiliilor populare, ca organe locale ale puterii de stat, care, așa cum sublinia secretarul general al partidului la recenta Plenară lărgită a Consiliului Național al Agriculturii, poartă deplina răspundere pentru buna desfășurare a întregii activități de pe teritoriul comunei, orașului și județului.în activitatea lor, consiliile populare folosesc multiple forme participative, de autoconducere: adunările cetățenești, întîlnirile dintre deputați și alegători. întrunirile „Tribunei democrației" etc. Autoconducerea teritorială cuprinde, de 

asemenea, un larg sistem de organizații de masă și obștești, care reprezintă interesele specifice diferitelor categorii sociale. Activitatea a- cestora, conlucrarea lor in cadrul Frontului Democrației și Unității Socialiste — sub directa conducere a partidului — constituie un factor e- sențial al activității de participare a maselor la actul de conducere.Tocmai pe fundamentul atribuțiilor de bază ale autoconducerii în profil teritorial, orașul Făurei, născut în arcul de timp cel mai fertil din istoria României, deschis de Congresul al IX-lea al partidului, a cunoscut, precum toate localitățile patriei, ample și profunde transformări, generate de vastul proces de ridicare continuă a bunăstării materiale și spirituale a oamenilor muncii. Și în cazul orașului nostru, teza formulată de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, potrivit căreia construim socialismul cu poporul și pentru popor, și-a găsit o largă a- plicare. tot ceea ce s-a realizat și se va realiza în continuare fiind rodul participării oamenilor, prin propuneri și inițiative, prin fapte concrete de muncă, la înfăptuirea directă a tuturor obiectivelor de interes social.Rodnicul dialog cu oamenii muncii, în calitate de proprietari, producători și beneficiari, ne-a permis să cunoaștem permanent pulsul vieții economice din fiecare unitate, iar 

astfel la o cooperativă rentabilă. care anul trecut, de exemplu, a înregistrat venituri totale în valoare de peste 31 de milioane de lei. cu un beneficiu de aproape 3 milioane de lei. Nu e lipsit de interes să amintim că productivitatea pe fiecare om este de 75 de mii de lei. Interesant este de sublimat faptul, pentru a înțelege ce echilibru au stabilit cooperatorii între sectoare, că 45 la sută din valoarea producției materiale a unității vine din sectorul zootehnic. Vă a- mintiți 7 Drăgoeștenii porniseră cu 5 vaci și 10 poroi pe drumul cooperativizării ; astăzi au peste 460 de vaci de rasă, o crescătorie modernă de porci, in stil industrial, cu peste 3 000 de capete, 4 500 de ovine și așa mai departe.— Cooperativa este uzina satului — își exprima opinia Ion Iordan, șeful fermei zootehnice. în așa fel am organizat-o incit, vă spun cu sinceritate, lă- șind modestia la o parte, avem cum să-i învățăm și pe alții cum să treacă examenul succesului. Adică,

să-și suflece minecile ; să muncească și iar să muncească ; și nu oricum, ci cu cap, cu minte limpede. Pentru că sint șl vicepreședintele cooperativei, știu bine producțiile realizate în amîndouă sectoarele noastre. Anul trecut, de pildă, am recoltat peste 8 mii de kilograme orz la hectar, peste 20 de mii kilograme porumb știuleți la hectar. Și. țineți cont, a- ceste recolte au fost realizate în teren neirigat. A- nul acesta, si orzul, și griul au trecut cu mult peste 8 mii de kilograme la hectar. Acestea sint producțiile unei noi revoluții a- grare. cum spunem noi. Și, ginditi-vă, am plecat de la 1 500—2 000 de kilograme la hectar, și la grîu. și la orz. La anul vom avea întreaga suprafață de 3 850 de hectare în sistem irigat. Ne pregătim, învățăm să stăpînim noile tehnologii care se impun. Așa că avem emoții...Au emoții ? Desigur ! Este greu încă, o mărturisesc singuri. Fiecare noutate în agricultură, ca de altfel în orice alt domeniu, înseamnă efort de gind și

faptă, nu te poți sustrage de la efort dacă dorești , succesul în tot ceea ce întreprinzi. De exemplu, apa nu vine singură pe canale. trebuie să-i făurești cărările ; nu întotdeauna ai la îndemînă tot ce-ți trebuie, nu te lăfăiești, de pildă, în carburant pentru tractoare și celelalte mașini de care te servești in complexa gospodărire a a- griculturii, iar dacă ai carburant îl drămuiești cu mare zgircenie. pentru că trebuie să produci mult cu costuri cît mai mici, ca să-ți mărești rentabilitatea.— Drumul cooperativizării a fost drumul ieșirii din marele impas al agriculturii românești, simțit de secole de întreaga țară — conchidea Ion Baciu, președintele cooperativei. A- cesta este noul drum al satului românesc înfloritor, așa cum ni l-am visat întotdeauna. Ia gindiți-vă, dumneavoastră, ce ar fi putut să facă țăranul individual în condițiile unei agriculturi moderne 7 Ce forță de investiție ar fi a- vut el ? Ar fi putut el să-și permită să aplice
melor pe care noi, rîmnicenii. le a- vem de rezolvat se află într-o continuă creștere, fiindcă in ultimii 21 de ani la Rimnicu Sărat s-au produs nu simple transformări, dezvoltări și modernizări, ci pur și simplu mutații spectaculoase, iar acum în pragul împlinirii a 550 de ani de la prima atestare documentară putem afirma că trăim și muncim intr-un oraș nou. renăscut din temelii în anii care au trecut de Ia actul istoric de la 23 August 1944 și îndeosebi după Congresul al IX- lea al partidului. Imaginile fostului 

Audiențele la locul de muncă
Din experiența Consiliului Popular Orășenesc Rîmnicu Sărat

tîrg „unde nu se întîmpla nimic", anchilozat în așteptarea unor vremuri mai bune, le păstrăm cu grijă la muzeul orășenesc pentru ca tinerii de azi să vadă și să cunoască de unde au pornit bunicii și părinții lor și ce au ei la dispoziție astăzi. Dar chiar dacă avem mai multe probleme de rezolvat dispunem și de forțele, de metodele și formele organizatorice necesare pentru a le rezolva. Și, în primul rind, de sprijinul direct, de participarea nemijlocită a celor 20 000 de oameni ai muncii din oraș în rezolvarea problemelor cu care ne confruntăm. O cale de rezolvare operativă a problemelor s-a dovedit a fi și organizarea audiențelor direct la locul de muncă, in unitățile econcmice.— De fapt, cum s-a născut a- ceastă acțiune ? Ce a determinat organizarea ei 7— în primul rînd ea s-a născut din dorința de a veni mai operativ în întimpinarea problemelor de interes general și personal ridicate de oamenii muncii. în cadrul audien- 

cînd se ivesc neajunsuri să acționăm în cunoștință de cauză prin adoptarea și apoi înfăptuirea unor programe de măsuri, în care sugestiile și propunerile oamenilor muncii se află ia loc de frunte. Am putea spune că și ca rezultat al acestui dialog fructuos, al inițiativei creatoare a maselor, al efortului lor neobosit economia orașului produce astăzi de 4 ori mai mult decît în 1968. anul înființării orașului, iar în transporturi, principala funcțiune a orașului, volumul de activități a sporit în aceeași perioadă de 3 ori.Pe drept cuvint. orașul urcă pe verticalele socialismului, pentru că tot ce construim construim cu oamenii și pentru oameni, cu ' ei și pentru ei se ridică în prezent plat

forma industriei alimentare cu mai multe secții, iar în anii următori, pe baza prevederilor din documentele pregătitoare ale Congresului al XIV-lea al partidului, alte citeva unități industriale vor prinde contur in perimetrul orașului.Cu aceeași eficiență acționează principiul autoconducerii și in sectorul edilitar-gospodăresc._ La propunerea și cu aportul cetățenilor, in Făurei s-a conturat un frumos centru civic, cu dotări edilitar-gospodă- rești, cu instituții de învățămînt și cultură, de sănătate, precum și unități comerciale și de servire a populației, cu o suprafață de 3 230 mp, cu spații verzi in suprafață de 16 ha. Menționez că, în doar cîțiva ani, prin contribuția deosebită a cetățenilor, s-au construit 9 săli de clasă, un liceu cu 8 săli de clasă și 2 laboratoare, un centru de creație și cultură socialistă „Cîntarea României", precum și o policlinică. în zona centrală s-au construit 557 a- partamente, alte 146 urmind să fie date în folosință în perioada imediat următoare, adică pînă la Congresul al XIV-lea al partidului.Pentru viitorul cincinal elaborăm în prezent programul de dezvoltare economico-socială a localității pentru ca, cel mai tirziu pînă în luna octombrie, așa cum a indicat secretarul general al partidului, să dezbatem acest program cu oamenii, să-1 definitivăm și să-1 aprobăm în organul local al puterii de stat. în 

țelor la locul de muncă multe din aceste probleme pot fi rezolvate pe loc. deci mult mai operativ ca înainte, fără telefoane, reveniri sau stabilirea altor tovarăși care să se ocupe de rezolvarea lor concretă. Iar pentru că, de regulă, la aceste audiente participă și secretarii de partid, președinții comitetelor sindicale și directorii unităților respective. problemele ridicate de oameni se rezolvă de cele mai multe ori pe loc. se stabilesc măsurile necesare, cele mai adecvate, în cunoștință de cauză. Cadrele din 

unitate, cunoscînd mai amănunțit realitatea, situația, problemele personale ale celor ce vin în audientă. nu mai este nevoie de cercetarea. de verificarea lucrurilor, existing astfel o anumită certitudine în plus pentru corectitudinea rezolvării problemelor oamenilor respectivi. Și apei nici oamenii nu mai pierd timpul invoindu-se de la lucru — venind la consiliul popular și aș- teptînd uneori să fie primiți pină seara tirziu. deși, de multe ori. pentru noi audiențele nu se soldau decît parțial cu satisfacția rezolvării problemelor pe care le ridicau cetățenii. Desigur, prin organizarea audiențelor la locul de muncă se asigură o intărire a legăturii cu masele de oameni ai muncii, o dezvoltare a activității politico-educative de la om la om, o creștere a răspunderii personale și colective a cetățenilor, pentru bunul mers al treburilor.Bineînțeles că audiențele la locul de muncă nu au dus la desființarea celor ce se acordă la se

perspectivă este prevăzută continuarea acțiunii de modernizare a localității prin darea în folosință a altor citorva sute de apartamente, a unui mare spital cu policlinică, a unei școli noi cu 16 săli de clasă, precum și a altor dotări social-cul- turale.în prezent, în spiritul prinaipiului autoconducerii și autogospodăririi localității, oamenii muncii, toți cetățenii orașului sînt mobilizați la ample lucrări de sistematizare, de gospodărire și înfrumusețare. Cu a- portul lor s-a extins rețeaua de apă potabilă cu peste 12 km, valoarea muncii prestate de fiecare locuitor ridicindu-se de fiecare dată în ultimii ani la peste 2 200 Iei, fapt care a situat orașul Făurei de mai multe ori pe locuri fruntașe in întrecerea socialistă pe tară dintre localități.Principiul auto- condUeerii călăuzește și acțiunile desfășurate de consiliul nostru popular privind dezvoltarea gradului de instrucție și ridicare a nivelului de conștiință revoluționară al tuturor cetățenilor orașului. în acest scop, în. biroul executiv și in sesiuni ale consiliului popular, pe baza propunerilor cetățenilor, se fac analize și se iau hotărîri care vizează permanenta îmbunătățire a activității din școli, din instituțiile de cultură și de educație socialistă, de asigurare a sănătății cetățenilor, în aceste zile, toți locuitorii orașului sînt puternic mobilizați de prevederile și orientările din proiectul Programului-Directivă și Tezele pentru Congresul al XIV-lea al partidului, de însuflețitoarele chemări ale secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru întîmpi- narea înaltului forum al comuniștilor cu rezultate dintre cele mal bune în toate domeniile de activitate. în această atmosferă de puternică emulație creatoare. oamenii muncii, toți locuitorii orașului Făurei, alături de întregul popor, își exprimă adeziunea Unanimă ca la Congresul al XIV-lea al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie Teales în funcția supremă de secretar general al partidului — garanția sigură a mersului victorios spre noi culmi de progres și civilizație a României socialiste.
Gheorghe BOBOC 
primarul orașului Făurei, 
județul Brăila

tehnologiile moderne de lucru pe micile sale parcele de pămint ? Ar fi putut el să investească în irigații și în amenajările funciare 7 Ar fi putut să contribuie la combaterea eroziunilor 7 Evident, nu ar fi putut face nimic din toate acestea ! Priviți însă la scara întregii țări ce înseamnă cooperativizarea. Cu adevărat, o nouă geografie a României. O geografie a pămîntului înflorit, scos de sub mina capriciilor naturii.îi asculți pe acești oameni cu plăcere, te emoționează vorba lor așezată, cumpănită, te bucură chiar mindria reținută cu care-și privesc rezultatele muncii, mindria cu care și-o prezintă celor interesați de ea — recent despre munca lor s-a relatat și in presa de peste hotare ; impresionează filozofia lor adincă, privind rostul lor pe pămint. îndrăzneala cu care-și deschid drum spre viitor mai bun, lor și urmașilor lor.
Dlonisie Ș1NCAN 
Mihal V1ȘOIU 
corespondentul „Scînteii*

diul consiliului popular orășenesc și nici cele de la comitetul orășenesc de partid. Ba, dimpotrivă. în rezolvarea problemelor, propunerilor. sesizărilor cetățenilor au fost antrenați in mai mare măsură toți cei 33 de deputați ai consiliului popular. Practic. întotdeauna ușile consiliului popular sînt deschise oricărui cetățean care are o problemă, acesta găsind în permanență un deputat, un cadru de conducere cu care poate să stea de vorbă.Cît despre problemele rezolvate în timpul audiențelor la locul de mun

că, tovarășa Victoria Mușat, secretar al comitetului orășenesc de partid, ne dădea următorul exemplu : „La una dintre aceste audiențe desfășurate la întreprinderea de Confecții s-au prezentat patru muri- citoare. Spuneau că împreună cu colegele lor din formația nr. 23 nu-și realizau integral normele de producție datorită unor deficiente la linia tehnologică de confecționare a pantalonilor. Problema — de acord cu comitetul de partid și conducerea unității — a fost dată comisiei de organizare si modernizare a producției din întreprindere. în mai puțin de două luni a fost proiectată și organizată o nouă linie tehnologică. Ca efect, productivitatea muncii a crescut cu peste 15 la sută, planul pe luna iulie la această formație a fost îndeplinit cu 10 zile mai devreme, iar veniturile lucrătoarelor formației respective au crescut corespunzător rezultatelor.Ni s-au dat șl alte exemple. Propuneri făcute în cadrul audientelor

Puritatea aerului pe care ii respirăm 
poate fi riguros controlatăLa Plenara din 27—28 iulie a.c. a Comitetului Central al P.C.R.. secretarul general al partidului releva cu pregnanță că : „O atenție deosebită va trebui să a- cordăm. in continuare. înfăptuirii ferme a politicii partidului si statului cu privire la apărarea si păstrarea mediului înconjurător. îndeosebi va trebui asigurată îndeplinirea riguroasă a programelor naționale de combatere a eroziunii solului ; realizarea programelor de împăduriri, de combatere a poluării si păstrarea curată a apelor, a mediului înconjurător in general".în spiritul acestor exigente a fost elaborată si Legea privind gospodărirea rațională, protecția si asigurarea calității apelor, care a fost aprobată la ultima sesiune a Marii Adunări Naționale.Din experiența aplicării măsurilor de protectie a mediului înconjurător. în tara noastră rezultă că problemele din acest domeniu sînt examinate si rezolvate la nivelul întregii societăți intr-o perspectivă vastă, cu participarea întregii populații, în scopul depistării și controlării principalelor surse de poluare și al întreprinderii unei largi game de măsuri.Ca aerul și apa... o expresie prezentă în conștiința noastră ca semn al importantei vitale a celor două componente naturale pentru exis? tenta omului. Un capitol in cadrul apărării si protecției mediului înconjurător îl reprezintă eliminarea si preintimpinarea poluării aerului. Cu cit devine mai intensă activitatea umană ca urmare a dezvoltării rapide economice si sociale, creste cantitatea de reziduuri pe care nu le pot absorbi factorii de mediu si a- pare tot mai necesară intervenția omului pentru diminuarea reziduurilor nocive. Astfel, pentru epurarea gazelor rezultate din procesele industriale sînt construite peste 11 000 de instalații de diferite tipuri.Pentru a putea combate poluarea aerului, prima condiție este de a cunoaște permanent nivelul acesteia.în cadrul unei rețele de supraveghere amplasată pe întreaga suprafață a tării se efectuează măsurători continue si sistematice, precizează Oswald Neacșu. director științific la Institutul de Meteorologie și Hidrologie (I.M.H.) București, în funcție de natura surselor de poluare. de distanta dintre acestea si receptori, de modul în care are loc transportul poluantUor. precum și de nivelul de poluare a aerului, rețelele de supraveghere se pot împărți in trei tipuri caracteristice : de impact, regionale (zonale) și de fond.Pe baza convorbirilor avute în continuare cu Petre Mărcuță. șeful laboratorului de chimia aerului, fizi

privind realizarea unor economii do materii prime și materiale, de organizare mai bună a muncii, de creștere a productivității și îmbunătățirea calității produselor, organizarea unor unități comerciale in noile cartiere și mai buna desfacere a fondului de marfă. organizarea participării cetățenilor Ia acțiunile de gospodărire a orașului, de colectare și valorificare a materialelor refo- losibile. „Este de subliniat că organizarea audientelor la locurile de muncă a sporit substanțial numărul problemelor ridicate și al propune

rilor făcute de oameni privind bunul mers al producției colectivului din care fac parte sau cu privire la activitatea gospodărească- edilitară a orașului, mareînd o evidentă creștere a interesului personal pentru rezolvarea problemelor generale ale localității — ne spune primarul orașului. Sigur, o mare parte a problemelor ridicate cu prilejul acestor audiențe sînt însă probleme personale ale oamenilor".La întreprinderea de Țigarete, muncitoarea Lenuța Gheorghe reclama faptul că nu este retribuită conform deciziei primite în luna mai a.c. .Firește, problema s-a rezolvat pe loc, iar neglijența și neatenția funcționarilor au fost sancționate. Mai mult. împreună cu directorul și secretarul comitetului de partid din întreprindere s-a hotărît ca respectivul caz să fie prelucrat în cadrul compartimentului personal-învă- țămînt-retribuire, pentru a nu se mai repeta. Georgeta Boțea, muncitoare la întreprinderea de Confecții, 
a cerut sprijin pentru a-și aduce 

cianul Rodica Șerban. din cadrul I.M.H., cit și din observarea modalităților de lucru de la o serie de laboratoare si stații de specialitate din tară prezentăm rețelele de supraveghere si unele probleme de stringentă actualitate.în zonele urbane puternic industrializate funcționează o primă categorie de rețele de supraveghere, cele de impact. Cu ajutorul lor se urmărește poluarea aerului datorită transportului local al poluanților proveniți de la surse multiple aflate pe teritoriul localităților respective. în astfel de zone, evoluția în timp și spațiu a nivelului de poluare prezintă, in general, două aspecte : peste un nivel mediu ne o perioadă lungă (sezon, an) cu valori moderate se suprapun valori mari ale concentrațiilor pe intervale scurte (citeva ore). Ca urmare, strategia NATURA
- ocrotită de lege, 

apărată de fiecare cetățean

combaterii poluării aerului îmbracă două aspecte : pe de o parte, reducerea nivelului mediu prin utilizarea de instalații de reținere eficien- ■■ te. combustibili mai puțin poluanti. înălțarea coșurilor, iar, pe de altă parte, prevenirșa valorilor mari pe termen scurt, care, în condițiile constantei emisiilor, se datoresc situațiilor meteorologice defavorabile. Costul ridicat al primului tip de măsuri face ca. deseori, aplicarea lor să fie limitată, neputîndu-se elimina orice risc de apariție a unor situații critice de poluare. Se face atunci apel la al doilea tip de măsuri, mai economice, ca : schimbarea combustibilului. reducerea emisiilor. între- tuperea funcționării, aplicabile pe o perioadă limitată, atunci cind apare probabilitatea de producere a unor situații critice de poluare. Cunoașterea prealabilă a acestor perioade este posibilă prin utilizarea unei metode de prognoză a poluării aerului pe termen scurt. Elaborarea ți aplicarea unei astfel de metode necesită existenta unei rețele de supraveghere a poluării aerului cu funcționare continuă, a cărei implementare într-o zonă se înscrie printre cele mai eficiente măsuri de control și prevenire a poluării aerului.O a doua categorie de rețele sînt cele de supraveghere regională a poluării aerului, prin care se urmărește evoluția calității aerului datorită transportului, poluanților la scară medie, proveniți de la surse aflate la distante de ordinul zecilor de kilometri. Prin aceste rețele se 
fiul, in prezent muncitor în orașul Ianca, mai aproape de casă, adică la Rimnicu Sărat. „Sigur că o vom sprijini — spunea tovarășa Veronica Dedu, vicepreședintă a consiliului popular orășenesc. Deși cazul nu este singular, deoarece rîmnicenii plecați acum 10—15 ani în alte orașe pentru calificare în diferite meserii au început să se Întoarcă acasă. Iar orașul are nevoie de fiii săi, care doresc să pună umărul la continua înflorire a localității noastre".Alte probleme s-au referit la solicitări de schimbare a locuinței, de obținere a unor spații suplimentare, obținerea unor butelii de aragaz, înlesnirea unor transferări în alte locuri de muncă etc., etc. în cadrul acestor audiențe, cu tact, răbdare, cu ajutorul colectivului se rezolvă și greșelile de viață ale unor oameni ai muncii. Tovarășul loan Bălan, secretar al comitetului orășenesc de partid, ne-a relatat cazul unei tinere familii de ingineri de la întreprinderea Turnătoria de Piese din Fontă pentru Mașini-Unelte, care ajunsese la despărțire din cauza unor motive puerile, iar fetița, în virstă de 5 ani, era pasată ca o minge intre bunici. Din luna iunie a.c. respectiva familie s-a mutat într-un apartament confortabil, in centrul orașului, și totul a intrat pe făgașul normal. Dis- cutind cu cei doi tineri specialiști am constatat că „problema de orgolii" care părea de nerezolvat in mar- tie-aprilie este acum pe deplin soluționată. Desigur, acesta este un fapt în aparență mărunt, dar el ilustrează importanța dialogului de la om la om, a rolului opiniei colectivului.Este o realitate — la Rîmnicu Sărat multe probleme ale orașului și ale oamenilor săi și-au găsit rezolvarea intr-un timp mult mai scurt și mai direct In cadrul audientelor la locul de muncă, o formă firească, suplă, mobilă de conlucrare cu oamenii, de cunoaștere și rezolvare operativă a problemelor și sugestiilor lor.

Stelian CHIPERcorespondentul „Scînteii" 

poate cunoaște gradul de poluare Ia nivel național datorat surselor interne. precum si aportului eventualului transport transfrontalier al poluanților. prin puncte de măsură amplasate pe întreg teritoriul tării, precum și de-a lungul graniței. O astfel de rețea este la noi in țară înființată de Institutul de Igienă si Sănătate Publică care cuprinde 84 de puncte de măsură a concentrațiilor în aer ale poluanților. De asemenea, din această categorie de rețele face parte si rețeaua de supraveghere a radioactivității mediului înconjurător.Cea de-a treia categorie este aceea a supravegherii poluării de fond, in care se urmărește evoluția în timp și spațiu a calității aerului curat. Punctele de măsură sînt amplasate la distante mari de orice sursă de poluare, de preferință în zone de munte, la peste 1 200—1 500 m altitudine. Calitatea aerului din aceste zone este afectată de transportul po- luanților la mare distantă proveniți de la surse aflate la sute de kilometri. Pentru o astfel de rețea este prevăzută o aparatură specială și o metodologie de recoltare si analiză adecvată, capabile să determine urme de substanțe poluante. La noi în țară funcționează patru astfel de stații situate în locuri ferite de orice poluare locală, amplasate pe Semenic, Rarău, la Fundata și Stina de Vale.Se poate lesne observa că există o bogată rețea de supraveghere a poluării. însă se constată că unele instalații nu funcționează corespunzător sau o serie de probe nu se efectuează. De pildă, la stația meteo Rarău instalația ..Sartorius", cu care se obțin date asupra particulelor de praf se afla in reparații. La Cimpu- lung se iau probe de pulberi sedi- mentabile, dar, din păcate, nu se respectă riguros normele, ceea ce evident denaturează rezultatele. In cite o găleată de plastic amplasată în diferite puncte din jurul combinatului de lianți — se adună o dată cu precipitațiile si pulberile in suspensie, care se măsoară lunar. într-un loc găleata stătea agățată într-un copac din livada unui gospodar, iar in altul era pusă pe pămint I Și dacă întîm- plarea face să se răstoarne obiectele sus-amintite se pierd probele pe o lună. Or. normativele în vigoare sînt clare, stabilind cu rigurozitate condițiile de prelevare a probelor. Poate nu ar fi lipsit de interes ca cei in drept să studieze STAS-urile respective. La Fabrica de produse refractare „Șamota" din Azuga, de ani de zile nu s-au efectuat probe de către organele de specialitate, respectiv Laboratorul epidemiologie din Cîm- pina. pentru stabilirea gradului de poluare, care se constată și cu ochiul liber că există. Din investigațiile întreprinse a rezultat că nu sînt stipulate obligații din partea organelor de control al poluării de a face măsurători sistematice în incinta unităților. Or. combaterea poluării trebuie începută de la sursă.Urmărirea permanentă a gradului de poluare este o sarcină de prim ordin. Dar numai simpla efectuare a probelor este insuficientă. Pe baza lor trebuie stabilite măsuri eficiente pentru diminuarea gradului de poluare. Sporadic se constată că se dau amenzi si unele avertismente. Intervenția fermă a organelor de specialitate este mai mult decît necesară pentru a preintîmpina poluarea.Un alt aspect pe care îl aducem- In discuție este cel al autorizațiilor de funcționare. Nimic nu stingherește activitatea unor unități care nu au astfel de documente. Si nu le-au obținut, deoarece, mai mult sau mai puțin, poluează aerul, apa. solul, într-un cuvint. natura. Legea esta clară. însă cu bună știință este încălcată. dovedindu-se o înțelegere greșită, ce dă cale liberă poluării.Avem nevoie de industrie, de o agricultură modernă, dar în același timp si de o natură „sănătoasă". Iar grija pentru menținerea factorilor naturali trebuie să fie o preocupare permanentă a fiecărui cetățean, a noastră, a tuturor.
Ion LAZAR

AIUD : Un nou ansamblu 
de locuințeAsemenea celorlalte așezări ale patriei. orașul Aiud cunoaște ritmuri susținute de dezvoltare economică și socială. De curind. in acest puternic centru muncitoresc a fost deschis un nou șantier edilitar : în zona colinară a urbei a început construcția unui nou ansamblu de locuințe care va avea în final 240 apartamente. In imediata apropiere a acestui nou ansamblu urbanistic se află. într-un stadiu avansat de execuție, spitalul orășenesc, cuplat cu policlinică. La construcția apartamentelor prevăzute un sprijin deosebit îl dau locuitorii orașului. (Ștefan Dinică).
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Mai mult cărbune prin 
buna organizare a munciiPe Teofil Gavriș, unul din cei mai buni șefi de brigadă din vatra cărbunelui bihorean, l-am întilnit pe cind ieșea din biroul ing. Mihai Io- sub, directorul întreprinderii Miniere Voivozi. De abia isprăvise „șutul" de noapte. Zimbetul ce ii cuprinde fata îi ascunde oboseala. Ce discutase cu directorul ? Despre cărbune, firește. Cum să facă să valorifice și mai bine tehnica din dotare, uzina subterană, pentru a aduce mai mult cărbune la suprafață. Povestește domol, cu glas apăsat : „Zilele trecute, directorul a fost la noi. la Cuzap, in abatajul 6512. Asta o face cel puțin o dată pe săptămînă. Că. vedeți, mina are tot atitea sectoare cite zile săptămi- na. Și toate trebuie cuprinse. Mi-a zis atunci : «Teofile. mergeți bine, dar din cite am judecat eu. voi ați putea realiza în plus în această lună 6 000 tone lignit-.. Știți ce înseamnă asta ? Mai mult decit producția întreprinderii pe o zi. Simțisem «provocarea» din vorbele directorului. Le-am discutat cu toată brigada. Și acum am venit pînă aici să spun că ne-am angajat la producția suplimentară solicitată. Și am a- flat ca și alte brigăzi au procedat la fel ca noi pentru, ca planul să fie realizat inainte de termen". Semn că drumurile cărbunelui încep din inimile minerilor.Calculul hirtiei arată clar : la 3 august întreprinderea și-a realizat planul produetiei-marfă pe patru ani, iar la 17 august același indicator a fost îndeplinit și pe opt luni din 1989. Avansul cîștigat a permis extragerea peste prevederi de Ia începutul cincinalului a unei cantități de peste 400 000 tone lignit, ceea ce asigură acestui colectiv condiții să înfăptuiască încă la începutul lunii noiembrie planul producției fizice pe patru ani.Ne-am convins „pe viu". în subteran — unde se asigură aproape 90 la sută din producția de lignit a întreprinderii — că întrecerea socialistă se desfășoară la cote înalte. Zici Voivozi, zici Nicușor Mendea. Emanoil Cheregi, Petre Magni, Ga- vril Cormoș, Teofil Gavriș. Miron Juca, nume bine cunoscute în întrecerea socialistă între minerii din întreaga tară ; sint oameni ce impun producției un ritm ridicat care nu admite nici o decalare in orarul producției fizice. „Totul se poate cind omul pune suflet și minte de specialist la temelia faptelor sale, apreciază inginerul Horatiu Moga, director adjunct al întreprinderii. Acum aproape 20 de ani. cind am venit aici, ca stagiar, sosiseră primele complexe mecanizate. în prezent. zăcămîntul îl exploatăm integral cu mijloace mecanizate. Gospodărim o zestre tehnică de mare valoare economică. Sporim, la rîn- du-ne, prin munca noastră avuția tării. Deviza de muncă «Tării, cit mai mult cărbune!» este aici, la noi, ca in toate bazinele carbonifere ale patriei, gindul si împlinirea de fiecare zi". Frapează în dialogul cu inginerul Moga aceeași stăruitoare revenire la om, la munca lui. La răspunderea fiecăruia. La sentimentul autodcpășirii care animă întreg colectivul.Subteranul e ca o adevărată uzină. La sectorul Budoi Nord ajungem o dată cu schimbul doi la abatajul 

La întreprinderea 
Minieră Voivozi

unde lucrează brigada lui Nicușor Mendea. Ortacii din schimbul anterior nu conteneau extracția. Practic, activitatea de producție se preia din mers, fără a se întrerupe o clipă. Trecem pe lingă platforma de întrerupătoare și pompele de înaltă presiune. „Dacă abatajul e inima minei, atunci aceste utilaje și dispozitive îs inima abatajului — este de părere maistrul Octavian Van- cea. «vraciul» mașinăriilor de aici. Ele asigură agentul hidraulic necesar avansării și susținerii abatajului".Relația este cit se poate de simplă : cu cit se îngrijește mai bine utilajul, cu atit i se prelungește mai mult viața, se scoate mai mult cărbune, se cîștigă mai bine. Exigente care impun mobilitate și dinamism în conducerea activității economice, reevaluarea unor acțiuni corespunzător noilor obiective. „Este, de pildă, cazul reviziilor si reparațiilor planificate — ne relatează ing. Emil Pătruică. secretarul comitetului țle partid. Pînă cu puțin timp in urmă acestea se desfășurau duminica, în schimbul trei. A- nalizindu-se însă cu exigentă o seamă de «căderi» în funcționarea mijloacelor tehnice, a ieșit la iveală superficialitatea cu care se efectua acest program in u- nele abataje. Au fost adoptate măsuri adecvate. Astfel, au fost constituite echipe speciale de întreținere a utilajelor : reviziile și reparațiile planificate se desfășoară acum in fiecare luni, in primul schimb, sub directa supraveghere a specialiștilor, asigurindu-se premergător piesele necesare desfășurării fără reproș a lucrărilor".Reținem că prin reducerea substanțială a întreruperilor neprevăzute în funcționarea mijloacelor tehnice în abataje productivitatea fizică a crescut cu 1—2 tone pe post fată de cea planificată. Nu întîmplător, indicele de utilizare a combinelor de abataj a urcat de la 82.5 la sută în 1985 la 88 la sută în prezent, iar la combinele de înaintare de la 75,4 la sută la 86,4 la sută.La Cuzap și Suplac. în abatajele 6522 și. 6312, destoiniciei minerilor se opun condiții geologice aspre. ..lucrul" presiunilor excesive, infiltrațiile puternice care diminuează ritmul extracției. în asemenea împrejurări își spun ouvîntul tenacitatea și' iscusința minerilor. Dar si întrajutorarea : cei de la „pregătiri" au asigurat finalizarea în avans cu mai bine de o lună a abatajului 6301 A de la Suplac și cu. doiîă sâptămîni a abatajului 62jp de la Budoi. capacități care vor prelua sarcina de producție a abatajelor în care se depun eforturi pentru depășirea dificultăților generate de condițiile geologice. Linia de front va spori astfel cu două abataje. Minerii știu că. indiferent de condiții, cărbunele trebuie să ajungă afară, la ziuă. în timpul stabilit. Iar pentru asta acționează cu tenacitate zeci și zeci de filtre de asecare din care apa țîșnește învolburată, deblochează oră de oră transportoare, supraveghează clipă de clipă starea motoarelor, a combinelor, supunind cu răbdare frontul de cărbune.
Ioan LAZA
corespondentul „Scînteii"

Promptitudine

și competitivitate la export
ȘI EFICIENȚĂ, ȘI NIVEL TEHNIC RIDICAT

In unități din Timișoara, exemple bune privind avantajele tipizării produselor, 
dar și probleme ce se cer grabnic soluționate

(Urmare din pag. I)cerea a patru linii tehnologice flexibile pentru executarea de mostre- voiajor și unicate pentru tirguri și expoziții. Această măsură are în vedere onorarea cererii exprese a partenerilor externi ca întreprinderea să execute mostre-voiajor pentru lansarea modei viitoare în diferite țări ale lumii și testarea pieței externe. La fel de benefică în planul sporirii productivității și eficienței muncii s-a dovedit a fi și reorganizarea atelierelor de tehnologie, confecție grea și confecție ușoară, o dată cu Îmbunătățirea liniei de prototipuri și a seriei zero, valorificîndu-se astfel propunerile și soluțiile gîndite de comuniștii specialiști din atelierul de proiectare tehnologică. Care este ciștigul ? Se- parindu-se activitatea de realizare a prototipurilor — acum specializată — de . cea de producere propriu-zisă a confecțiilor se elimină irosirea unor importante resurse de timp și forță de mtfncă. Mai amintim, între alte rezultate ale modernizării, mecanizarea și semiautomatizarea transportului, asamblării, sortării și încărcării produselor în cadrul depozitului, punerea în funcțiune a unor mașini realizate prin autodotare.— Vedeți, la noi nu este zi în care autovehicule specializate ale partenerilor externi să nu se încarce cu confecții care se îndreaptă spre diverse firme din străinătate . cu care avem contracte. Fac această remarcă — ne mărturisea directoarea întreprinderii — pentru a sublinia faptul că, la noi, livrarea produselor se face, practic, oră de oră. Sarcină cu atit mai dificilă dacă avem în vedere că multe comenzi sînt de serie foarte scurtă, doar de ordinul a cîtorva zeci de bucăți. Permanenta înnoire a producției reprezintă pentru colectivul nostru o excelentă școală a adaptării flexibile și rap.ide la nou, la cerințele și exigentele partenerilor. Nu întâmplător, întregul colectiv învață asiduu, se perfecționează, fiind cuprins intr-Un amplu program de ridicare a nivelului pregătirii profe

Aspect de muncă de Io întreprinderea de Confecții „Mondiala" din Satu Mare

sionale și de policalificare. Așa se explică de ce confecționerii învață meseria de mecanici de întreținere sau de modelieri, iar cei din urmă, la riadul lor, meseria de confecțio- neri sau instalatori. Deosebit de semnificativă ni s-a părut a fi remarca făcută de tovarășa Reghina Pișcoreanu. secretara comitetului de partid pe întreprindere :— E adevărat, întreprinderea noastră s-a situat pină în prezent în frunte în întrecerea socialistă pe țară, dar consider Că în primul rînd rolul decisiv îl deține impresionanta întrecere „înlăuntrul" colectivului nostru. între cele 52 de echipe din unitate, ai cărei dinamizatori și promotori sint comuniștii. în această atmosferă creatoaro intensă își află izvorul și rezultatele muncii organizate în cadrul acordului global la nivelul tuturor formațiilor, care, fără excepție, au sarcini la export de care se achită cu rezultate foarte bune.Intre inițiativele muncitorești de cea mai mare eficiență se înscriu și cercurile calității, al căror număr a crescut la 16. Prezența și activitatea lor deosebit de eficientă ilustrează elocvent modul superior de înțelegere și aplicare a principiului auto- conducerii muncitorești. „Astfel — ne spunea Ana Bîrsan, președinta comitetului sindicatului . —, aceste cercuri s-au dovedit adevărate șooli ale exigenței și rigurozității privind calitatea, orice deficientă și greșeală în execuție fiind depistată în cadrul echipei de cei mai buni muncitori, oare, totodată, îi învață pe cei mai puțin atenți, cu experiență profesională mai scăzută cum să execute corect operațiile respective".în întîmpinarea mărețului eveniment politic din viața partidului și a poporului — Congresul al XÎV-lea — întregul colectiv al întreprinderii „Mondiala" este angajat intr-o muncă entuziastă pentru îndeplinirea planului pe întregul azi pînă la data de 15 noiembrie.
Octav GRUMEZA
corespondentul „Scînteii"

Tipizarea, standardizarea produselor, subansamblelor și tehnologiilor de fabricație constituie una din măsurile tehnico-organizatorice de mare însemnătate pentru creșterea eficienței cu care sint valorificate resursele materiale și umane, pentru sporirea accelerată a productivității muncii, pentru ridicarea nivelului calitativ al producției. Ce experiențe se desprind din rezultatele de pînă acum în acest domeniu ? Iată tema sondajului. în două unități industriale din Timișoara — „Electromotor" și întreprinderea de Aparate Electrice de Măsură.
O soluție cu numeroase efecte 

pozitive : unificarea 
tehnologiilor90 la sută din producția întreprinderii „Electromotor" o reprezintă motoarele standardizate, în conformitate cu norme valabile în tara noastră și pe plan internațional. De aceea, este surprinzător faptul că timp de multi ani fiecare secție a aplicat altă tehnologie de execuție ; adică unul si același tip de motor se realiza pe mașini de diferite tipuri. cu faze de execuție diferite și, uneori, chiar cu unele materiale diferite de la o secție la alta. Acest stil de lucru părea adecvat : produsele erau de bună calitate, fiecare tehnologie in parte cunoștea, an de an. perfecționări ce permiteau reducerea costurilor și creșterea productivității muncii. Avea neajunsuri sistemul ? Desigur I Diversitatea excesivă de procedee de lucru și utilaje — unele folosite sporadic — impunea un parc marc de scule, de a- parate de măsură, normele de consum erau dificil de urmărit etc. Se credea însă că este mai greu să se realizeze o unificare tehnologică decit să se continue o dezvoltare separată a fiecărei secții — în fond, anarhică, lipsită de o viziune de ansamblu. „începutul sfîrșitului" acestui stil a fost consemnat cu aproape doi ani in urmă, o dată cu lansarea unei acțiuni ce. la prima vedere, nu are legătură cu tipizarea : implementarea unui sistem de asigurare a calității producției.„în regim de asigurare a calității am executat mai întîi produsele destinate programului energetic nuclear. ne spune ing. Petru Oltean, director tehnic al întreprinderii. Am extins sistemul la produsele pentru export și. ca urmare a rezultatelor bune, am decis să îl generalizăm pentru întreaga producție. Asigurarea calității înseamnă insă ordine, urmărire scrupuloasă a respectării tehnologiei. Or, așa cum stăteau lucrurile in 1987. ar fi trebuit să facem... mai multe manuale de asigurare a calității, cite unul pentru fiecare fabrică •' Ceea ce era lipsit de sens și. de altfel, contravenea însăși concepției sistemului de asigu- , rare > calității"..în acest, mod, a demarat o amplă acțiune organizatorică, la care au participat toate secțiile. întregul colectiv. Procedeele de lucru au fost supuse unor analize amănunțite, a- legindu-se. în final, soluțiile care se dovedeau cele mai bune. Tehnologia astfel optimizată a fost consemnată in manualul de asigurare a calității și generalizată in secțiile de producție ale întreprinderii.Efectele noii concepții organizatorice au fost cu totul remarcabile. Mai întîi. reducerea numărului de’ tipuri de mașini și utilaje a atras raționalizarea parcului de scule, verificatoare. piese de schimb utilizate și, o dată cu aceasta, reducerea imobilizărilor în stocuri pe termene îndelungate. Apoi, unificarea tehnologiilor de execuție a dus la unificarea procedeelor de control, a normelor de muncă si de consumuri materiale, care au putut fi mai bine urmărite. 

Mai mult : îndeobște există opinia că asigurarea, calității impune un sistem complicat de documente, o „scriptologie" stufoasă. Or. practica încetățenită la „Electromotor" dovedește contrariul : unificarea tehnologiilor a permis și realizarea unor tabele de cote de valori pentru executarea si controlarea principalelor faze de lucru, a căror respectare este lesne urmărită.De bună seamă, impactul asupra costurilor de fabricație este dificil de cuantificat cu precizie. Este semnificativ însă faptul că. după o scădere lentă a cheltuielilor la 1 000 lei pro- ducție-marfă, cu numai 9 lei in primii doi ani ai cincinalului. în ultimele trei semestre — deci după ce s-a trecut la tehnologii unitare și la sistemul de asigurare a calității — cheltuielile la 1 000 lei producție- marfă au scăzut cu peste 80 l^i.
Ce arată jurnalul calitățiiTot preocuparea pentru ridicarea nivelului calitativ al producției a atras sporirea gradului de tipizare și la întreprinderea de Aparate Electrice de Măsură Timișoara. înainte de a exemplifica, se cuvine a fi făcută o precizare : evoluția calității este permanent ținută sub observație. unul din instrumentele folosite fiind jurnalul „dementelor" (sau al calității). El este un document întocmit cu ajutorul calculatorului electronic pe secții, formații de lucru și produse, care evidențiază respingerile calitative. în funcție de cauzele acestora. Sînt orientate astfel cu precizie preocupările pentru eliminarea „punctelor sensibile" ale fluxului, a locurilor unde se concentrează cele mai multe defecte.Asa s-a observat, bunăoară, că în cazul mai multor tipuri de multimetre. mecanismele de măsură magne- to-electrice sint „răspunzătoare" de un mare număr de respingeri pe flux. Rezolvarea problemei s-a făcut prin tipizare. Mai exact spus, un tip de mecanism perfecționat, conceput în uzină, ale cărui performante s-au probat la un tip de multimetru. a fost utilizat la echiparea altor nouă aparate de măsură diferite.’ „Noul mecanism, ne spune ing. Tamara Mesaroș-Anghel. șefa compartimentului C.T.C. — metrologie, este, prin concepție, mai robust, mai sensibil la curenti de mică intensitate si se realizează mai ușor, fiind redusă cu mult probabilitatea erorii de execuție".Așadar, cîstigul obtinut prin tipizare este multiplu : se îmbunătățesc performantele produselor, scad costurile de fabricație (pentru că noul tip este mai ieftin decit cele vechi). Desigur, se adaugă avantajele legate de mărirea seriei de fabricație : creșterea productivității muncii, reducerea consumurilor etc.
Standardizarea... risipei ?Cele două situații prezentate au o trăsătură comună ce merită a fi relevată : tipizarea nu a atras după sine o îngustare a profilului de fabricație. deci satisfacerea intr-un grad mai scăzut a cerințelor — in continuă diversificare — ale benefi

ciarilor. Ceea ce s-a tipizat a privit numai probleme de ordin intern ale producătorilor : intr-un caz — tehnologiile de fabricație, iar în celălalt — subansamblele componente ale produselor realizate. De altminteri, în general vorbind, standardizarea nu trebuie să conducă la uniformizarea ofertei, ci, dimpotrivă, să stimuleze diversificarea si orientarea către cerințele beneficiarilor. Cind sint ignorate aceste cerințe sau. mai exact spus, cînd tipizarea este realizată functionărește. fără a analiza implicațiile ei. producătorul nu cîstigă nimic sau cîstigă prea puțin, iar beneficiarul — dacă il putem denumi astfel... — Pierde mult. Și. o dată cu el, si economia în ansamblul ei. Un asemenea caz ne-a fost prezentat la întreprinderea „Electromotor" Timisoara.Așa cum am mai spus. 90 Ia sută din producția întreprinderii o reprezintă motoarele, standardizate. în conformitate cu norme valabile în tara noastră si ne plan international. Standarde după care se ghidează, e- vident. si proiectantii de mașini și utilaje ce înglobează motoare electrice. Firesc ar fi ca aceleași standarde să fie avute in vedere și pentru materialele din care sînt realizate motoarele, astfel încit să se asigure consumuri minime. Iată însă că, din acest an. a intrat în vigoare un standard care precizează lățimea benzilor de tablă silicioasă (reamintim : această tablă se utilizează a- proape exclusiv pentru fabricația de motoare electrice). Ei bine, noul standard prevede că lățimea benzilor din tablă silicioasă va creste din 5 în 5 milimetri — fără a tine în vreun fel seama de standardul. în vigoare de mai multă vreme, care reglementează producția de motoare electrice. Astfel, pentru motoarele de gabarit 180 este nevoie de tablă cu lățimea de 273 mm, dar metalurgia oferă numai lățimea de 275 mm. pentru jnotoarele de gabarit 90 este nevoie de bandă de 258 mm. deci trebuie să se risipească 2 mm. pină la dimensiunea standardizată. In noile condiții, numai pentru producția de motoare de gabarit 180 întreprinderea „Electromotor" este pusă în situația de a risipi peste 30 tone tablă silicioasă anual. Iar în întreprindere, ca și în alte unități de profil, se realizează o gamă mult mai largă de motoare, multiplicind pierderea de material. Așa încit ceea ce s-a standardizat este... risipa 1 Cu atit mai anormală este situația, cu cît aceste benzi de tablă silicioasă șe folosesc numai pentru motoare electrice. Deci în loc să se stabilească arbitrar lățimea de 275 mm, bunăoară — de care nu are nimeni nevoie — dacă s-ar fi avut în vedere standardul in vigoare pentru motoare electrice — respectiv, lățimea de 273 mm — noul standard ar fi fost bine venit. Așa insă...Situația particulară prezentată conduce si la o întrebare de ordin mai general : cine și cum anume coordonează acțiunea de standardizare, pentru a se evita tocmai neajunsuri de genul celui adus în discuție ? Credem că cel mai in măsură să ne răspundă este însuși Institutul Român de Standardizare.Concluzia care se degajă este limpede : bine înțeleasă și judicios valorificată, tipizarea are efecte benefice asupra producției. în nici un caz însă nu trebuie pierdută din vedere pădurea din cauza copacilor !
Euqen RADULESCU 
Cezar IOANA

Cu exigență și răspundere pentru înfăptuirea programelor de dezvoltare a zootehniei
Dintre sarcinile și direcțiile de acțiune desprinse din proiectul Progra- 

mului-Directivă si Tezele pentru Congresul al XTV-lea al partidului, din 
cuvintarea secretarului general al partidului la recenta plenară a Consi
liului Național al Agriculturii sc detașează cu pregnanță cele privind dez
voltarea puternică a zootehniei la nivelul exigențelor actuale, al posibili
tăților si resurselor de care dispune această ramură a agriculturii, cu un 
rol determinant in buna aprovizionare a populației. In vederea reali
zării acestui deziderat, ritmul de dezvoltare a zootehniei va trebui să-l 
devanseze pe cel mediu pe ansamblul agriculturii. Iar această creștere ur
mează să se realizeze in special pe seama sporirii considerabile a efecti
velor de bovine si ovine, specii in cadrul cărora se vor înregistra mutații 
importante nu numai in ce privește structura raselor, ci mai ales in pro
cesul de ameliorare și selecție. Printre preocupările deosebite existente in acest sens se situează și cele ale specialiștilor din cadrul Stațiunii de Cercetare și Producție pentru Creșterea Ovinelor Cristian, județul Sibiu.— Susțineți deci, tovarășe Ștefan Bahcivangi, că, in pofida importurilor de ovine făcute de-a lungul anilor in scopul accelerării procesului de ameliorare a acestei specii, Țurcana continuă să rămînă ceea ce a fost de două milenii incoace : „rasa de aur" a ovinelor din țara noastră.— Pe cei care nu sînt convinși de acest lucru îi invit sus, în munți, să vadă in ce mod superior valorifică această rasă marile resurse ale pășunilor montane și alpine, pășuni care se întind pe o suprafață foarte mare la noi și care, dincolo de o anumită altitudine, nu pot fi folosite de nici o altă specie de animale. Țurcana este de fapt singurul animal care nu are nevoie de „casă", cum s-ar spune. Existența ei de-a lungul veacurilor se constituie intr-o transhumantă continuă între deal-munte-cimpie, unde, in plină iarnă, oile fătau mieii direct pe zăpadă. Bineințeles. întreg acest proces era condus de oameni care au făcut la noi din oierit îndeletnicirea de cea mai mare fală în această parte a Europei.— Deși nimeni nu poate să nege ceea ce afirmați dv., cel puțin din punct de vedere al performanțelor morfobiologice, Țurcana este considerată, totuși, a treia rasă de ovine a țării. Iar cind spunem acest lucru avem în vedere chiar și acea prevedere mai veche din Programul de dezvoltare a ovinelor potrivit căreia ponderea acestei rase urmează să scadă la 28—30 la sută, față de 38—40 la sută cit reprezintă în prezent și 65—70 la sută cît reprezenta la începutul acestui secol.— Nu este calitatea mea să discut care sint rațiunile ce au dus atunci la o asemenea decizie. Ce 

pot spune sigur este că Țurcana nu va inregistra un astfel de regres, tendință dovedită in ultimul timp și de cererile tot mai mari de exemplare ameliorate de Țurcană, pe care le produce stațiunea noastră din Cristian sau fermele de elită din țară, dar mai ales crescătorii din Mărginimea Sibiului și din alte zone. Evoluția viitoare a Țurcanei trebuie raportată exclusiv la suprafețele mari de pășuni montane și alpine pe care numai această rasă le poate valorifica, pornindu-se de la adevărul că tocmai aceste zone nu sînt populate corespunzător cu animale. Ținînd seama de o asemenea realitate, ar fi o mare eroare să se înregistreze o anume involuție in rindul acestei rase, cum tot atit de greșit ar fi să se subestimeze valoarea raselor de oi cu lină fină, să zicem. Condițiile noastre naturale sint atit de diferite de la o zonă la alta incit, in mod obligatoriu. trebuie să avem rase care să valorifice superior toate furajele existente, inclusiv imensele resurse secundare din zona de cîm- pie. Cît despre performanțele morfoproductive ale Țurcanei, ele trebuie comparate cu cele ale altor rase în interdependența lor tridimensională, respectiv a cantității totale de lapte, lină și carne care se obține de la un animal. Or, judecind lucrurile într-o asemenea interdependență, rezultă că la nici o altă rasă nu se înregistrează un procent atit de ridicat de conversie a furajelor in produse animaliere, chiar dacă, din punctul de vedere al cantității de lină sau carne, Țurcana este depășită de Merinos. Adevărul este că nici nu ar trebui să se facă astfel de comparații atit timp cit condițiile noastre naturale nu permit zonarea altor rase pe înălțimile 

superioare ale lanțului carpatin. Problema este deci nu de a demonstra superioritatea unei rase în comparație cu alta, ci de a realiza acea Structură de rase care să valorifice toate resursele de nutreturL Acestei cerințe trebuie să-i fie subordonate toate programele de cercetare din domeniul creșterii ovinelor. Este chiar nevoie de o reconsiderare a celor trei rase autohtone, in sensul ca, în loc să căutăm cu orice preț să le ameliorăm prin încrucișări cu diferite rase aduse din import, să ne străduim ca, prin selecție și prin
Cuvîntul științei 

în afirmarea „rasei de aur'' 
a ovinelor din țara noastrâ

mijloacele moderne puse la dispoziție de știința genetică, să îmbunătățim performanțele productive ale acestor rase perfect aclimatizate la condițiile noastre naturale. Aceasta cred eu că este si rațiunea care a stat la baza sporirii atit de puternice a efectivelor de animale, efective care potrivit proiectului Programu- lui-Directivă trebuie să ajungă in anul 1995 la 35 milioane capete.— Ce ar fi de făcut în acest sens în cazul Țurcanei ?— Sub aspect genetic, Țurcana este de acum o rasă bine consolidată. Atit din punct de vedere al caracterelor morfologice și fiziologice, cit și al celor productive și de reproducere s-a ajuns în timp la o stabilitate a rasei, cercetării reve- nindu-i acum sarcina de a forma unele linii profilate pe producția de lapte sau de carne, în funcție de cerințele actuale, fără a se neglija aspectele legate de sporirea producției de lină. Cu materialul genetic de care dispune, prin selecție și mai ales furajare bună, intr-un timp relativ scurt se pot constitui turme întregi de la care să se asigure, in 

medie, o producție de lapte marfă de cel puțin 50 litri. Dispunem de pe acum de asemenea nuclee de reproducători și de oi-mamă, iar pentru multiplicarea acestor exemplare valoroase este obligatoriu și în cazul nostru să trecem lâ generalizarea metodelor de reproducere pe cale artificială, iar în perspectivă acest proces să fie perfecționat prin extinderea tehnologiei transferului de embrioni.— Dacă in ce privește producția de lapte, performanțele Țurcanei sînt intr-adev’ăr superioare celorlal

te rase de la noi, există totuși părerea că sub aspectul robusteței, respectiv al producției de lină, nu s-a ajuns încă la acel tip de animal care să îngemăneze in el toate calitățile superioare ale radelor ameliorate, pe care le au în special cele cu lină fină.— Crescută de-a lungul veacurilor în condiții de relief și climă dificile, Țurcana s-a format ca o oaie cu caractere morfobiologice specifice animalelor ce mărșăluiesc continuu și nu oriunde, ci în zonele cu terenurile cele mai accidentate și cu climă aspră în general. Or, pentru a-și putea procura hrana în asemenea condiții, ea trebuie să aibă o anumită suplețe și o rezistență fizică deosebită. Nu aș putea spune însă că din acest punct de vedere tipul mediu de Țurcană la care s-a ajuns astăzi este cel ideal. Dimpotrivă, convingerea mea este că in ultimele decenii s-a înregistrat chiar un anumit regres, actuala greutate medie a rasei fiind sub limita normală. Tipul ideal de Țurcană ar trebui să atingă o greutate medie de 45—55 kg in cazul oilor-mame, 

iar la berbeci — 60 kg. Mă refer la Țurcana de munte, nu la cea crescută in zonele de deal, care în unele locuri din țară depășește cu mult a- ceastă greutate. Ca să ajungem insă la acest tip de oaie trebuie să mărim greutatea medie a actualei Țur- cane cu cel puțin 10—15 kg. Aceasta, consider eu, este problema spre care trebuie îndreptate eforturile tuturor celor care poartă răspunderea dezvoltării zootehniei românești. Nu este o treabă ușoară, dar, printr-un program de selecție judicios fundamentat și mai ales strict respectat 

de către specialiștii din unitățile agricole, acest deziderat se poate realiza intr-o perioadă destul de scurtă. Susținind acest lucru, am în vedere de fapt tocmai materialul genetic de care dispunem la ora actuală, și nu mă refer numai la cel existent în unitățile de cercetare sau în fermele de elită, ci mai ales Ia cel din gospodăriile populației. S-au realizat in această direcție unele lucruri bune în ultimii ani, în sensul că s-au extins mult efectivele matcă supuse controlului oficiilor județene de reproducție, dar pasul următor ce trebuie făcut este ca acest valoros material biologic selectat să lie pus în condițiile de a contribui realmente la ameliorarea efectivelor din unitățile agricole.— Fiind de acord întru totul cu ceea ce susțineți, noi am fi de părere că acest pas ar trebui făcut in primul rînd în fermele anume constituite pentru a produce asemenea material de reproducție. Iar cînd subliniem această cerință avem in vedere starea necorespunzătoare a efectivelor din multe asemenea fer- me-elită, cel puțin sub aspectul pro

ducțiilor de lină care se obțin aici.— Sînt multe lucruri ce ar trebui îmbunătățite nu numai în aceste ferme, ci și în modul in care este gindit și organizat practic întreg procesul de selecție și ameliorare a Țurcanei. Din mai multe motive, nu întotdeauna aceste ferme de elită au și materialul biologic cel mai valoros. Dar pentru a putea dispune cu adevărat de asemenea exemplare deosebite trebuie, inainte de toate, să asigurăm animalelor hrana corespunzătoare. Oricît de multă selecție am face noi, dacă oaia nu este hrănită corespunzător, ea rămine tot mică și cu lină puțină. Adevărul este că în multe locuri oaia este atit de puțin „prețuită" încit nici măcar nu i se repartizează o anume suprafață de bază furajeră strict delimitată, ca să nu mai vorbesc de faptul că a dispărut acel obicei bun al ciobanilor noștri de a da oilor măcar cite un pumn de mălai pe zi înainte de fătare. Ar trebui să ne preocupe mai mult această problemă dacă vrem cu adevărat să aducem Țurcana la robustețea pe care o au unele exemplare din stațiunea noastră, sau cel puțin la greutatea și producția de lină pe care le au oile celor mai pricepuți ciobani de la noi. Adică să le dublăm și pe una, și pe alta. Noi am obținut anul trecut o producție medie de lină de peste 4 kg, adică cam tot atit cit se realizează astăzi în lume in cele mai bune ferme profilate pe rase de oi cu lină groasă. Dispunem insă de nuclee, și după cite știu mai există în țară în destule locuri turme întregi de oi cu o greutate de aproape 50 de kg și de Ia care se tund in medie cite 5—6 kg de lină. Iar atunci cind vom reuși să ridicăm media acestei rase la asemenea performanțe, în mod sigur că Țurcana va fi răspîndită pe întreg arealul său geografic natural.— Ce ar mai trebui făcut pentru a atinge asemenea performanțe ?— în primul rînd, așa cum am spus, să fie reconsiderată concepția cu privire la asigurarea bazei furajere pentru ovine. Astăzi, cind transhumanta își are limitele ei, oaia este tot mai mult constrînsă la un regim de creștere specific mai degrabă taurinelor și, ca atare, are nevoie de același regim de furajare. Se impune apoi o mai bună organizare a procesului de selecție și 

ameliorare atit prin extinderea actualei rețele de cercetare, cit mai ales prin sporirea numărului de fer- me-elită. Este, după părerea mea, anormal ca in județe mari crescătoare de oi țurcane, cum sînt Hunedoara, Alba, Maramureș, Bihor, Vrancea, Brașov, Covasna, Bistrița- Năsăud, Cluj, Sălaj și altele, să du existe nici măcar o fermă specializată pentru producerea materialului de reproducție, ca să nu spun că în unele dintre ele ar trebui să funcționeze unități care să se ocupe de cercetarea aplicativă.— Tovarășe director Bahcivangi, abătîndu-ne puțin de la firul discuției noastre, axate mai ales pe aspectele științifice ale activității dv., am dori să vă punem o întrebare ce tine de latura organizatorică a procesului de producție : care este statutul îngrijitorului de oi, respectiv al ciobanului de azi ?— Mă întrebați care este statutul ciobanului de astăzi. Eu aș zice că este specific lucrătorului simplu necalificat. deși profesia Iui îi cere cea mai înaltă calificare. Era o vreme cînd ne puteam ocupa de pregătirea lor profesională prin organizarea unor cursuri speciale la sfirșitul cărora ei obțineau calificarea de îngrijitori de oi, cu toate efectele pozitive ce decurgeau din acest statut de muncitor calificat. Astăzi nimeni nu se mai ocupă de această problemă, iar oile sint lăsate adeseori în îngrijirea unor oameni care nici măcar nu știu să le mulgă cum trebuie. Și dacă stau bine să mă gîndesc, se pare că tocmai la nivelul organismelor noastre centrale nu se pune preț pe acest lucru, de vreme ce unui cioban i se dă o normă de îngrijire incit dacă și-ar face conștiincios datoria atunci zilnic ar trebui Să mulgă cîte 20 de ore din 24. Dar nu acest aspect este cel mai păgubitor, cit faptul că, pe măsură ce ni se cere tot mai mult să ridicăm această îndeletnicire la nivelul de exigență al unei zooteh- nii moderne, scade în mod îngrijorător gradul de profesionalitate al omului simplu, care prin marea lui pasiune și pricepere a șlefuit în timp nuclee de oi ale căror performanțe morfoproductive sînt competitive cu cele mai valoroase exemplare din lume.
Iosif POP
Florea CEAUȘESCU
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FORȚA DE NEBIRUIT A IDEALURILOR 
UNITĂȚII Șl INDEPENDENȚEI NAȚIONALE

în concepția partidului nostru, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, istoria patriei reprezintă un neprețuit tezaur de experiență, a cărui cunoaștere pune la indemîna generațiilor de azi și de mîine valoroase concluzii și învățăminte, întrucît ea evidențiază atit factorii care au slujit progresului, cit și pe aceia care au acționat ca frine ale înaintării pe calea civilizației, ale împlinirii unor deziderate fundamentale ale oamenilor, ale popoarelor. Această viziune asupra rosturilor cunoașterii trecutului, puternic afirmată in studierea, scrierea sau predarea istoriei în perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului, și-a aflat o nouă și pregnantă ilustrare in cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Adunarea solemnă organizată cu prilejul celei de-a 45-a aniversări a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă. Sub semnul rigorii științifice, al analizei larg cuprinzătoare, proprii gin- dirii secretarului general al partidului, în. acest cadru au fost examinate, din perspectiva imperativelor majore ale actualității, evenimente, fapte și procese din preajma începerii celui de-al doilea război mondial, moment de la care se împlinesc în aceste zile cinci decenii. Analizînd cauzele războiului, imprejurările care au făcut ca intr-un răstimp istoricește scurt să fie urcată treaptă după treaptă calea escaladării politicii de forță. de agresiune și dictat, ajungindu-se în cele din urmă Ia război, secretarul general al partidului a subliniat că rolul determinant în izbucnirea celei mai devastatoare conflagrații militare din istoria omenirii l-au avut instaurarea hitlerismului la putere în Germania și a dictaturilor fasciste în alte state europene, politica revizionistă și revanșardă a acestora, ambiția Germaniei naziste la supremație europeană și mondială. A fost relevat, totodată, adevărul că această politică, pretențiile șl aspirațiile hegemoniste n-au întimpinat o ripostă fermă, că în calea fascismului nu s-a înălțat acel larg, cuprinzător front al acțiunii unite a forțelor progresiste, a popoarelor, capabil să zăgăzuiască, încă de la început, planurile agresive. Dimpotrivă, politica fascistă și revizionistă a beneficiat de Îngăduința și toleranța unor cercuri politice învestite cu înalte responsabilități de stat. Politica de compromis și, de cedare, înțelegerile încheiate cu unele regimuri fasciste n-au diminuat cu nimic poftele de anexiuni și agresivitatea acestora, ci, din contră, au Încurajat pretențiile lor, au deschis driimul agresiunilor fasciste și revizioniste. Concesiile față de pretențiile statelor fasciste și revizioniste, depart^ de a salva pacea, au slăbit continuu frontul luptei pentru pace, au dus la întărirea pozițiilor politice și economice ale a- cestor state și, în cele din urmă, la război, omenirea a trebuit să plătească prin mari sacrificii și suferințe incomensurabile, prin irecuperabile pierderi, lipsa de unitate a forțelor politice progresiste și democratice, miopia unor cercuri politice conducătoare care au crezut că pot tempera, prin cedări de tot felul, agresivitatea statelor fasciste
Proprietatea socialistă — temelia trainică 
a progresului economico-social al patriei
(Urmare din pag. I)rată nu ar fi fost obținute niciodată rezultatele spectaculoase cu care azi, pe bună dreptate, se mîndrește poporul român. Are motive poporul român să fie mindru pentru faptul că in prezent obiectul proprietății socialiste, exprimat prin mărimea avuției naționale acumulate se ridică la circa 5 177,5 miliarde lei, ceea ce înseamnă o creștere de 21 de ori față de 1945. Comparativ cu același an al începutului de istorie nouă românească, fondurile fixe, principalul element component al avuției naționale și deci și al proprietății socialiste. au sporit de circa 20 de ori, ajungind în anul 1988 la aproape 3 368 miliarde lei, din care aproximativ 90 la sută au fost date în funcțiune în ultimii 24 de ani. Toate acestea, ca și multe alte împliniri de ordin social, au înnobilat chipul țării numai și numai pentru că atunci, la Congresul al IX-lea, comuniștii, urmați îndeaproape de întregul popor, au optat decisiv pentru o nouă politică de dezvoltare economică. „Dacă nu am fi făcut acest lucru — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea rostită la adunarea solemnă — dacă am fi neglijat acumularea și fondul de dezvoltare, România ar fi rămas in continuare o țară slab dezvoltată, și acum, in loc să vorbim de mărețe realizări, am discuta cum să depășim greutățile".Experiența construcției socialiste In România atestă prin puterea faptelor că numai pe fundamentul proprietății socialiste au devenit posibile dezvoltarea in ritm înalt a producției sociale, depășirea, într-un timp istoric relativ scurt, a gravei situații de înapoiere economică moștenită de Ia vechea orinduire burghezo-moșie- rească, afirmarea plenară a principiilor de etică și echitate socială. Orînduirea noastră bazată pe proprietatea socialistă a producătorilor și beneficiarilor întregii avuții naționale a asigurat înfăptuirea deplină a aspirațiilor fundamentale ale celor ce muncesc — libertatea, egalitatea, demnitatea, sentimentul de stăpîni pe propriile destine, conștiința de participanți la conducerea societății. Este vorba de parametri sociali superiori, calitativ superiori, imposibil de pus în balanță cu exploatarea și discriminarea, cu alienarea, incerti

și revizioniste în frunte cu Reichul nazist. „Istoria este plină de învățăminte, subliniază tovarășul Nicolae Ceaușescu. Este binecunoscut că cedările și compromisurile in fata fascismului și a Germaniei hitleriste nu au oprit, ci au încurajat agresiunile și războiul. De altfel, sint binecunoscute acordul de la Miinchen, sub patronajul imperialismului englez, și agresiunea împotriva Cehoslovaciei, ocuparea Austriei și a Poloniei, precum și Dictatul de la Viena, prin care o parte a teritoriului național al României a fost predată Ungariei horthyste".După cum se știe, poporului român i-a fost impus prin forță, prin presiuni brutale, Dictatul fascist de la Viena, prin care din trupul țării noastre a fost rupt un vast teritoriu (peste 42 000 kilometri pătrați, cu o populație de peste 2,6 milioane locuitori, în majoritate români), care a fost predat Ungariei horthyste. Dictatul a fost o reglementare politică și teritorială tipic nazistă, întrucît nu ținea seamă nici de realitățile etnice, nici de tradițiile istorice, nici de voința locuitorilor acestui teritoriu. Hitler însuși era convins de netemeinicia pretențiilor horthyste, el declarind ministrului mussolinian de externe, Ciano, cu puțină vreme înaintea impunerii dictatului că „soluționarea problemei este ^deosebit, de complicată". Impu- nind* * României dictatul său, Hitler recompensa guvernul ungar pentru devotamentul și sprijinul acordat ani de-a rindul politicii revanșarde a Germaniei și Italiei fasciste. In același timp, prin Dictatul de la Viena era „sancționată" România pentru fidelitatea ei față de politica de securitate colectivă și a înțelegerilor regionale, pentru atașamentul la marile principii și valori ale justiției și echității internaționale, ca și pentru hotărîrea cu care poporul român își afirmase împotrivirea față de fascism, față de ideologia și practica politică a acestuia. Intr-adevăr, în perioada următoare instaurării hitlerismului la putere în Germania, în țara noastră s-au desfășurat, sub conducerea Partidului Comunist Român, ample și viguroase acțiuni politice cu caracter antifascist și antirăzboinic, la care au luat parte largi categorii sociale, afirmîndu-se, totodată, puternica solidaritate a poporului român cu popoarele amenințate de fascism și revizionism. Cea mai importantă acțiune organizată in România împotriva fascismului și a războiului în acea perioadă a reprezentat-o marea demonstrație patriotică, antifascistă și antirăzboinică de la 1 Mai 1939, în pregătirea șl desfășurarea căreia o contribuție determinantă au avut .tovațăjul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elenă Ceaușescu. Marea însemnătate a â- cesței bătălii revoluționare constă in aceea că, într-o perioadă în care in opinia publică internațională își făcuse loc o stare de apatie, resemnare și pasivitate, clasa muncitoare din țara noastră a demonstrat că singura cale pentru zăgăzuirea fascismului o reprezenta fermitatea și hotărîrea de acțiune a forțelor pro- . gresiste și democratice, lupta unită intr-un larg front antifascist.
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tudinile și lipsa de perspectivă reală pe care le generează și le alimentează orînduirea capitalistă, orînduirea guvernată de legile dure ale profitului cu orice preț, legi emanate din însăși substanța „sfintei proprietăți private". Iată de ce" poporul român înțelege clar rațiunea efortului pe care îl face, iată de ce el este hotărî! să-și pună întreaga energie și forța de oreație la baza apărării, consolidării și dezvoltării necontenite a proprietății socialiste. Poporul român este pe deplin conștient că proprietatea socialistă de stat și cooperatistă este cea care a schimbat radical situația oamenilor în producție și societate, ca și caracterul unirii forței de muncă cu mijloacele de producție. Forța de muncă a încetat să mai fie marfă, iar mijloacele de producție nu mai sint opuse producătorilor ca o avuție ce nu le aparține. Munca a devenit liberă de exploatare, ceea ce potențează considerabil creativitatea științifică, tehnică și economică a omului in producție. Prin instaurarea proprietății socialiste s-a creat, pentru intîia oară, după veacuri de muncă pentru alții, de muncă silnică in folosul exploatatorilor, posibilitatea ca omul să muncească pentru el însuși. In definitiv la ce altceva, în afara dezvoltării continue a proprietății socialiste, ar aspira azi poporul român, cind a simțit pe propria sa piele consecințele dureroase, nefaste ale proprietății capitaliste și moșierești, pentru a cărei apărare s-a tras cu pușca, cu mitraliera și cu tunul în 1907, în anii 1929—1933 și chiar după eliberare, în februarie 1945 ? Prin tot ceea ce a realizat, poporul român demonstrează convingător că nu se poate pune în nici un fel problema ca minunatele construcții industriale, agricole, sociale pe care le-a ridicat cu îndelungi eforturi, chiar cu sacrificii, să fie „privatizate", ceea ce ar însemna, de fapt, întoarcerea la capitalism. Pentru poporul român, capitalismul a apus pentru totdeauna, opțiunea sa pentru socialism fiind certă și definitivă.Depășind cu luciditate și cutezanță revoluționară viziunile triumfa- liste de esență utopică, ca și schemele simplificatoare, dogmatice, după care marile avantaje pe care le oferă proprietatea socialistă s-ar valorifica de la sine, Partidul Comunist Român, sub impulsul și prin

Dacă in conjunctura internațională existentă în acea vreme, cercurile guvernante din România au fost nevoite să accepte Dictatul' fascist de la Viena, în schimb poporul român a respins cu hotărîre sentința arbitrară a puterilor Axei. în adunări organizate la Cluj, Brașov, București, Timișoara, Arad, Sibiu, Alba Iulia, Oradea, Dej, Bistrița, Năsăud, Sighișoara, Sebeș și. în alte numeroase localități, mase largi de cetățeni, fără deosebire de naționalitate, la care s-a raliat și armata, și-au exprimat hotărîrea fermă de a apăra independențe și. integritatea teritorială ale României. Totodată, manifestațiile populare de masă din lunile august și .septembrie 1940, în fruntea cărora s-a aflat Partidul Comunist Român,, au exprimat profundele sentimente antifasciste ale poporului român, atitudinea sa hotărî! potrivnică Germaniei, hitleriste, Italiei fasciste, Ungariei horthyste și celorlalte state revanșarde, revizioniste.Referindu-se la marea nedreptate făcută poporului român ziarul „Neamul . românesc" din 5 septembrie 1940 consemna : „Românii nu pot să nu protesteze împotriva verdictului de la Viena, cind 1 milion 500 000 dintre ei urmează să treacă sub stă- pinirea străină. De aceea, în fiecare oraș din Ardealul ce urmează să fie «lipit la Ungaria, cit și din acela care va rămine in granițele cele cio- pirțite ale României, se produc zilnic proteste în timpul cărora românii strigă impotriva noii . nedreptăți ce Ii s-a făcut, tocmai acum cind omenirea întreagă sîngerează pentru libertatea și independența popoarelor. Din aceste proteste românești, orice minte sănătoasă ar trebui să tragă singura concluzie ce se poate trage, că judecata nedreaptă de la Viena a fost o imensă greșeală".Sentința nedreaptă de la Viena impusă poporului român de către statele fasciste a produs un puternic resentiment și o reacție spontană de protest în opinia publică din străinătate care a înfierat și condamnat dictatul ca un nou și brutal act de agresiune și samavolnicie fascistă. Guverne, oameni de stat, posturi de radio, cotidiane și agenții de presă, oameni de știință și cultură s-au pronunțat împotriva dictatului impus României prin forță, declarind că nu-1 vor recunoaște niciodată. Astfel, exprimindu-și dezacordul față de actul samavolnic de la Viena, premierul britanic Winston Churchill preciza că „nu vom recunoaște nici o schimbare teritorială care s-a produs în timpul războiului, în afară de cazul cind s-ar fi făcut cu concursul și voința părților interesate". Dictatul fascist de la Viena n-a fost recunoscut nici , de,guvernul S.U.A., stat în care propaganda revizionistă -horthystă a depus susținute eforturi pentru captarea opiniei publice și a unor personalități politice, pentru a determina recunoașterea noilor teritorii anexate. Administrația condusă de președintele F. D. Roosevelt a respins agitațiile revizioniste horthyste și pretențiile Ungariei asupra Transilvaniei și a altor teritorii aparți- nind statelor vecine. Dezvăluind in fata opiniei publice din S.U.A. în anii celui de-al doilea război mon

contribuția decisivă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, a acționat pentru o abordare și soluționare novatoare a tuturor problemelor care privesc perfecționarea și întărirea proprietății socialiste — a întregului popor șl cooperatistă. De aceea, aplicînd creator principiile socialismului științific, corespunzător realităților din România, partidul nostru consideră că, în oricare etapă pe care o străbate procesul edificării noii orînduiri, stabilirea formelor de conducere, organizare și planificarea activității economico-sociale trebuie — în mod obligatoriu — să pornească de la aplicarea principiilor socialiste, de la întărirea proprietății socialiste, ca bază a progresului multilateral al societății. Fără aceasta nu se pot asigura nici dezvoltarea economiei, nici ridicarea nivelului de trai al oamenilor muncii. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a argumentat strălucit că nu se poate vorbi de perfecționarea construcției socialismului renunțind, intr-un fel sau altul, Ia principiile de bază ale socialismului — ale proprietății socialiste și ale deplinei egalități față de mijloacele de producție — și încercînd o reîntoarcere la forme de proprietate privată, particulară. Teridința spre idealizarea proprietății private, a jocului liber al relațiilor de piață, ce conduce inevitabil la susținerea diminuării rolului conducerii unitare, pe bază de plan, a economiei naționale, nu poate constitui în actuala epocă istorică sursă de progres. Tocmai în tranșanta opoziție cu o asemenea viziune privind perfecționarea societății socialiste, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia în cuvîn- tare că „trebuie să ne angajăm să facem totul pentru a asigura mersul ferm al patriei noastre pe calea făuririi cu succes a societății socialiste multilateral dezvoltate și a înaintării României spre comunism".Socialismul nu este <Je conceput în afara existenței proprietății socialiste asupra mijloacelor de producție. Viața însăși a dovedit că proprietatea obștească tot mai amplă, tot mai modernă de la un cincinal la altul s-a afirmat, la rindul ei, cu tot mai mare intensitate, drept un pro- pulsor viguros al progresului economico-social. Această evoluție dialectică îndrituiește concluzia că în procesul edificării societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării țării noastre spre comunism, în mod 

dial caracterul ilegal al dictatului fascist din 30 august 1940, publicistul american Milton G. Lehrer sublinia că acest act samavolnic reprezenta1 „uri non-sens'istoric, geografic, economic, etnic, o absurditate, o amenințare pentru pacea Europei".După cotropirea părții de nord- veșt a României în urma Dictatului de la Viena, Ungaria horthystă a instaurat, în Transilvania de nord-est, un regim de ocupație de tip fascist ; încă de la intrarea lor în teritoriul românesc ocupanții au trecut la a- plicarea unui program de reprimare singeroasă a românilor și celorlalte naționalități.Dictatul imperialist de la Viena a rămas în istoria relațiilor internaționale ca o expresie a politicii brutale, de forță și dictat, promovată de marile puteri. Poporul român nu s-a împăcat niciodată cu ciuntirea teritoriului național, cu intrarea României în sfera de influență a Reichului hitlerist și cu împingerea sa în. războiul declanșat de către Germania nazistă împotriva Uniunii Sovietice. Mișcarea de rezistență, care a început imediat după instaurarea regimului de dictatură, a. cuprins treptat cele mai diferite clase și categorii sociale, lupta căpătînd forme și aspecte dintre cele mai dîrze și variate. Idealul eliberării teritoriului cotropit a animat lupta maselor, chiar și în cele mai grele condiții. Revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă din august 1944 a deschis calea eliberării pă- mîntului Transilvaniei de sub ocupația străină. Armata română, cot la cot cu armata sovietică, a luptat cu eroism legendar pentru eliberarea teritoriului cotropit, pentru înfrîngerea Germaniei hitleriste, pentru eliberarea Ungariei, Cehoslovaciei și Austriei. La 25 octombrie 1944 întregul teritoriu al patriei era eliberat, odiosul Dictat de la Viena fiind practic anulat. La 10 februarie 1947, Conferința de pace de la Paris a recunoscut caracterul nul și neavenit al Dictatului fascist de la Viena.Istoria demonstrează că relațiile de forță și dictat, amenințarea cu forța, încălcarea integrității teritoriale, amestecul în treburile interne ale unui stat sint sortite eșecului, popoarele, prin lupta lor, respingînd sau anulind, mai devreme ori mai tirziu, orice dictat impus de marile puteri. In acest sens, relevînd a- ceastă lecție majoră a istoriei, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia că nu trebuie uitat nici un moment că independența și suveranitatea unui popor, bunăstarea și fericirea sa nu se pot realiza în detrimentul altui popor, al altei națiuni ; numai respectînd pe deplin independența și suveranitatea celorlalte popoare se poate asigura dezvoltarea pe o cale nouă, independentă și fericirea fiecărei națiuni. Este adevărul ce se înscrie în marea carte a istoriei ca o lecție, ca o concluzie de mare preț, pentru a se asigura libertatea și independența popoarelor, progresul lor economico-social in concordanță cu propria voință.Mărețele idealuri ale unității și independenței naționale și-au găsit o trainică împlinire sub stindardul revoluției și construcției socialiste, al noi? orînduiri făurite de popor sub conducerea eroică a partidului comunist.

obiectiv rolul proprietății socialiste asupra mijloacelor de producție nu se diminuează, ci crește, se amplifică. In virtutea acestei evoluții o- biective, partidul nostru inițiază măsuri de perfecționare ce vizează, o dată cu dezvoltarea de ansamblu a proprietății socialiste, apropierea treptată a celor două forme constitutive ale sale — a, întregului popor și cooperatistă — din punctul de vedere al naturii lor social-economice, diminuarea deosebirilor esențiale dintre ele — deosebiri de natură tehnică, organizatorică, economică, socială — și unirea lor, în perspectiva trecerii la comunism, în proprietatea unică a întregului popor. Aceasta. constituie o legitate obiectivă • a dezvoltării proprietății socialiste. Manifestarea ei nu presupune însă restringerea formelor concrete ale proprietății socialiste. Dimpotrivă, acestea vor cunoaște o permanentă diversificare sub influența progresului neîntrerupt al forțelor de producție, adincirii permanente a diviziunii sociale a muncii, multiplicării legăturilor dintre diferitele verigi ale economiei naționale în profil de ramură, departamental și teritorial, la nivel micro, mezo și macroeconomic — diversificare prin care relațiile de proprietate se manifestă plenar, stimulind din plin progresul economico-social. Aceste procese de esență revoluționară le oglindește din plin proiectul Pro- gramului-Directivă al Congresului al XIV-lea al partidului, care prevede măsuri de anvergură menite să asigure îmbinarea organică a proprietății de stat cu cea cooperatistă în toate domeniile, dezvoltarea conlucrării dintre aceste forme in agricultură — inclusiv cooperarea largă cu țărănimea din zonele de deal și de munte — astfel incit să se afirme tot mai puternic principiile socialismului în economie, în întreaga viață socială.Se poate spune, pe drept cuvint, că anii ce vin vor marca o etapă calitativ nouă in evoluția proprietății socialiste în România. Pentru ca proiectele de azi să capete deplină materializare în viitor, poporul român urmează neabătut politica partidului comunist, neprecupețind nici un efort pentru a o transpune exemplar în viață. Faptele au dat tărie de granit încrederii poporului în partid, pe care il urmează neabătut in tot ceea ce întreprinde pentru înflorirea României socialiste.

Cosa de cultură a științei și tehnicii pentru tineret din Brăila Foto : Agerprcs

De la personajele cărții, 
la eroii filmuluiDrumul de la opera literară la film și eventuala influență a filmului asupra destinului ulterior al o- perei literare... Un drum ce a început a fi trasat la puțină vreme după începuturile celei de-a 7-a arte. O relație care, stimulată de prestigiul cultural și spiritual a.l unor romane, de valoarea lor, de fascinația unor narațiuni, de relieful unor eroi și tensiunea unor conflicte, s-a îmbogățit cu nenumărate exemple, apte a alimenta prin caracteristicile lor. nu o dată contradictorii. o din ce în ce mai bogată reflecție estetică.Așa cum era și firesc, cinematografia românească oferă și ea, in- cepînd cu „O noapte furtunoasă", un teren deosebit de generos investigației pe această temă. Și aceasta — atit prin numărul impresionant al ecranizărilor care îmbrățișează cele mai diferite momente, curente ale istoriei noastre literare — de la Caragiale la scriitorii din perioada interbelică și la autorii de azi. Dar. mai ales, prin primatul valoric al multora dintre aceste opere. Căci dacă este adevărat că am asistat uneori la ecranizări ce dovedeau prin ilustratîvism și platitudine narativă sau prin fugă după pitoresc, spectaculos, gratuit, scene de senzație —- atît incompatibilitatea spirituală cu opera inspiratoare, cit și lipsa de personalitate a cineastului incapabil să asimileze textul și sa il reelabore- ze cinematografic, tot atît de adevărat este că la paragraful „filme românești de prestigiu" figurează multe ecranizări. Printre ele —desigur, unele din creațiile lui Jean Georgescu, dar mai ales „Moara cu noroc" de Victor Iliu și „Pădurea spinzuraților" de Liviu Ciulei, la care am putea adăuga „Răscoala" ori. mai încoace. „Moro- meții", încununate cu distincții la prestigioase festivaluri internaționale s.a.Creațiile inspirate de literatură au contribuit la definirea școlii naționale cinematografice românești și la definirea profilului unor importanți cineaști ai noștri.Explicația reușitelor memorabile frecvente, din zona ecranizării, nu este univocă. Pe de o parte — abordarea capodoperei sau a romanului de referință echivalează eu contactul cu o valoare artistică certă. memorabilă. . ceea ce e greu să nu lase „urme", să nu stimuleze. Imbinind observația pătrunzătoare și notația surprinzătoare cu reflecția profundă și îndemnul la reflecție, prozatorii de seamă au darul să confere scrisului lor o mare bogăție și complexitate. Creații Izvorî te din investigarea cuprinzătoare, profundă și fină a vieții, operele literare ce merită acest nume sint purtătoare ale unor conflicte definitorii pentru lupta dintre necesitate istorică, socială, morală și libertate individuală, ale unor conflicte vitale pentru mersul înainte al societății, pentru progresul conștiinței de sine a omului. Lucrările literare de referință. . clasice si contemporane, sint constituite, si totodată au darul de a transmite — prin subiectele, temele, conflictele abordate, prin personajele lor proeminente. memorabile. exemplare sub multe aspecte și din varii unghiuri, prin structurile lor artistice unice — nu doar o poveste oarecare, nu doar fragmente, felii de viață, ci o viziune constituită organic si totodată impresionantă, o viziune adincă și aptă de a îndemna la meditație asupra existentei. Demersul creator al cineastului (regizor, scenograf, actor) își găsește sprijin in modul în care este orchestrată și amplificată literar complexitatea personajelor, în motivația nuanțată a actelor și atitudinilor lor. în orizontul 1 moral și existențial pe care îl propune. Așadar, sursa de inspirație (realitate trecută deja în chip fericit printr-un minunat filtru estetic !) conține sugestii importante pentru cineast, oferă o șansă supli

tv
19,00 Telejurnal
19,25 Tezele pentru Congresul al XIV-lea 

al partidului — magistrală sinteză 
a dezvoltării istorice a României, 
a prezentului și viitorului socia
list și comunist al patriei

19.50 Industria — programe prioritare 
O în spiritul sarcinilor subliniate 
de tovarășul Nicolae Qeaușescu

20.10 Trăim decenii de împliniri mărețe. 
Versuri și cîntece patriotice, revo
luționare

20,40 Mindria de a fi cetățean al Româ
niei socialiste • Mărețe împliniri, 
grandioase perspective

20,55 Din marea carte a patriei
21.10 înalta răspundere patriotică, revo

luționară a tineretului pentru vii
torul României

21,30 Te cîntăm, iubită țară ! Muzică 
ușoară românească

21.50 Telejurnal 

mentară de complexitate și subtilitate demersului filmic. Și atare calități sint, fără îndoială, menite să îndemne, in continuare, realizatorii de pelicule să întrețină un contact viu cu ofertele prozatorilor și dramaturgilor contemporani. Să notăm. totodată, că aprecierile, ca și îndemnul de mai sus. nu constituie o negare a. valorii scenariului de sine stătător — ceea ce ar echivala cu o atitudine primitivă in raport cu specificul artei a 7-a și cu o dovadă de incultură. Căci orice iubitor al genului știe că există creații fiilmice nemuritoare inspirate de scenarii propriu-zise ai căror autori, scenariștii, sint creatori cu un statut profesional bine definit.Se spune îndeobște că datoria fidelității față de spiritul, operei, in raport cu valoarea lui intrinsecă și cu prestigiul lui public, ar limită cimpul afirmării personalității artistice a cineastului, libertatea fanteziei, imaginației, șansa originalității, vocația cineastului de a se exprima în limbajul specific artei pe care o reprezintă. Fără a exclude un moment al inhibiției (ce poate greva uneori profund), fără a exclude caracterul mai dilematic al proceselor pe care le presupune ecranizarea 
Ecranizarea operelor literare 

reprezentative, cale importantă 
de dezvoltare a celei de-a șaptea arte

fată de transfigurarea unui scenariu (ce imagine și ce metaforă literară să fie preluată ca atare, ce soluții ale transpunerii să se adopte intru maximă fidelitate și ce restructurări artistice sînt cerute pentru a păstra spiritul operei sau a-1 dezvolta in actualitate etc ?), cele mai bune realizări din acest domeniu infirmă o atare apreciere. Ele vădesc un aport creator substantial, presupunind și solicitind activ toate compartimentele. Restituirea — prin film — in contemporaneitate a operei clasice sau consacrate reclamă actul creator al interpretării ei moderne — în spiritul operei și al experienței creatorului cinematografic. Totodată, ecranizarea presupune o problemă de viziune (în acord cu viziunea operei inspiratoare, ceea ce obligă, uneori, cineastul la un adevărat demers critic, la un adevărat eseu critic) și solicită, solidar cu aceasta, solutionarea problemelor de limbaj (apt să exprime respectiva viziune).Transpunerea operei literare in imagine, metaforă, limbaj cinematografic, viziune filrnică (demers străin de simplă „traducere" ori „calchiere") presupune restructurarea materialului estetic originar. Că este așa, că decupajul scenaristic, regizoral, tălmăcirea actoricească pot deveni acte creatoare, incitante ne-o arată și ultimele ecranizări românești.„Noiembrie, ultimul bal" este o ecranizare după „Locul unde nu s-a intimplat nimic" de Mihail Sadoveanu. Un film fidel esenței operei inspiratoare și original. totodată, prin felul în care restituie viziunea sadoveniană asupra unei condiții umane grevate de. tragism și de degradare ; prin capacitatea de a restitui, cu personalitate. specificul narativ al cărții — punîndu-se accente speciale, extrem de interesante, pe comunicarea, pe explorarea subtilă a universului interior.Intirriplări mărunte și tntimplărl grave (căci se intîmplă totuși ceva, ceva ce imolează destine)... pitorescul sordid și trist al tirgului de provincie și al mediilor diverse, recreat in tipicul lor. dar și prin metafore grăitoare în registrul satirei... O galerie de personaje ce irump brutal sau se insinuează misterios In imagine, ca si in viețile celor din jur... Preocuparea centrală a cineaștilor rămine recrearea unei stări de conștiință vag grevată de culpabili
teatre

• Teatrul Mic (14 70 81) : Mitică Po
pescu — 18,30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Băr
batul și... femeile — 19
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Milionarul sărac — 18,30
• Teatrul satirlc-muzical „C. Tănase44 
(15 56 78, grădina Boema) : Bună 
seara, Boema ! — 19

cinema 

tate (in centru aflindu-se Lai Can- taouzin, jucat de Ștefan Iordache), a unei „stări" ce implică reactivarea dureroasă a unor amintiri apăsătoare. ca și explozia tiranică a unor proiecții imaginare, halucinații. visuri, reprezentări mentale. Filmul traduce inspirat frămintări interioare, obsesii — printr-un joc al memoriei șl anticipării care implică și un joc cu timpul, răsturnarea cronologiei ; prin alternanțe de limpidități, transparente Și evocări învăluite in abur și ceață. Se cuvine in mod special remarcat aici modul original al narațiunii, subordonat telului transfigurării fluxurilor conștiinței. Eposul se dizolvă in stări evanescente, la a căror configurare contribuie sincretismul imaginii, admirabile, și al muzicii grave, tragice, maiestuoase, nostalgice. Iarăși, în chip paradoxal, filmicita- tea acestei pelicule se hrănește din teatralitatea acuzată a unor secvențe — teatralitate prin care se pun in evidentă ritualuri autentice și ritualuri lipsite de sens, expresie a unei lumi golite de conținut și frizind involuntar kitsch-ul.„Cei ce plătesc cu viata" este un film care are ca premisă o sinteză a prozei și teatrului lui Camil Petrescu, făcînd să se perinde sub ochii noștri și chiar să șe intîlnească (u- neori mai organic, alteori forțat) și Gelu Ruscanu, George Demetru Ladima, Doamna T„ Maria Si negii și Șerban Saru Si- nești (interpretul acestuia, Ștefan Iordache a dobîn- dit, recent, Premiul de interpretare in „Gala" desfășurată la Costinești). Filmul nu face abstracție de marile obsesii ale lui Camil Petrescu : reflectarea lumii în conștiință, ca sursă a unor drame sociale solidare unora ontologice și intelectuale („de idei"), tragismul izvorît din luciditatea înțelegerii dezacordului funciar dintre setea de absolut și mijloacele aproximării lui. Recre- ind chipurile unor reprezentanți ai luptei clasei muncitoare pentru dreptate socială și politică, urmărind destinele unor intelectuali a căror vocație pentru acțiune este frîntă de incapacitatea de a accepta mecanismele concrete necesare finalizării ei (Gelu Ruscanu) sau a unor contemplativi ce eșuează in setea lor de iubire ori creație (Ladima), Șerban Marinescu (ce a primit Premiul de regie la Gala de la Cos- tinești) a optat pentru dominanta (sugerată și de titlu) oglindirii sacrificiului cu viata — ca expresie a nesupunerii, a libertății, a opțiunii pentru o idee. O dominantă sugerată promițător în acea imagine memorabilă a scenei din ocnă (peisaj grandios. halucinant, amplificat prin monumentalitatea muzicii), și mai ales prin acel fir central al narațiunii (cam parazitat de altele), inspirat de „Jocul ielelor". Mai presus de miza pe ardenta ideilor, pe tonusul cerebral ăl operei lui Camil Petrescu și chiar pe eposul romanelor și teatrului acestuia (epos ce este înțeles fără dificultăți doar de cinefilii care cunosc bine opera scriitorului !), fiL- mul recreează in imagini contrastante (ce opun opulenta și' spleenul— suferinței morale și chiar ,fizice a celor oprimați) „lumea" unei sugestive fresce de epocă.Indiferent de înclinațiile și natura talentului fiecărui creator, intilnirea literaturii cu filmul — așa cum o confirmă și creațiile amintite mai sus— este o cale generoasă de dezvoltare a celei de-a 7-a arte; un,drum pe care— cu condiția discernămintului și alegerii operelor reprezentative din proza românească de azi și a vocației autentice a transfigurării lor —se pot naște creații viabile, oglinzi incitante și ele, ale orizontului de preocupări și de acțiune ale omului de azi.
Natalia STANCU

— 15; 17; 19, COSMOS (27 54 95) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19
• Alarmă in Deltă : PACEA — 9 ; 
11; 13
• Un oaspete la cină : VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17; 19
• Flăcări pe comori : POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17; 19
• Vacanța cea mare : MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17; 19
• Cantemir : ARTA (21 31 86) — 15 ; 
17: 19
• împăcarea: TIMPURI NOI (15 61 10)
— 9: 11; 13; 15; 17; 19
• De la literatură la film : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.15
• Sorgul Roșu : SCALA (11 03 72) — 
9; 11; 13; 15; 17; 19
• Program pentru copii și tineret : 
DOINA (16 35 38) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Nava lui Yang : AURORA (35 04 66)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, CULTURAL 
(83 50 13) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
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MESAJE DE PESTE HOTARE CU PRILEJUL 
MARII SĂRBĂTORI NAȚIONALE A ROMÂNIEI

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste Româniaîn numele poporului costarican și al meu personal, vă prezint. dumneavoastră si stimatului popor român, felicitări cu prilejul sărbătoririi unei noi aniversări a Zilei naționale.Folosind această ocazie, vă adresez urări de sănătate pentru dumneavoastră și familia dumneavoastră, precum și de prosperitate pentru poporul român.

OSCAR ARIAS SANCHEZ
Președintele Republicii Costa Rica

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste Româniaîn numele guvernului și poporului Republicii Cooperatiste Guyana și al meu personal, vă adresez calde felicitări și salutări dumneavoastră, guvernului și poporului Republicii Socialiste România, cu ocazia aniversării Zilei naționale.Doresc să folosesc această ocazie pentru a exprima speranța că relațiile prietenești care există între țările noastre vor continua să se dezvolte in viitor.Vă rog să primiți cele mai bune urări de sănătate și bunăstare pentru dumneavoastră, de progres și prosperitate pentru poporul Republicii Socialiste România.

HAMILTON GREEN
Prim-ministru, 

Prim-vicepreședinte 
al Republicii Cooperatiste Guyana

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂNDragi tovarăși.Cu ocazia celei de-a 45-a aniversări a eliberării României de sub jugul fascist, avem plăcerea să vă transmitem dumneavoastră și poporului român salutările noastre cele mai cordiale și frățești.Victoria decisivă asupra fascismului și rolul determinant al Armatei sovietice in zdrobirea mașinii de război hitleriste au făcut posibilp succesele cui a joasei revoluții a poporului român conduse de partidul dumneavoastră. Eliberarea României a deschis calea spre socialism și a inaugurat o nouă eră in istoria poporului român.Sub conducerea partidului dumneavoastră, poporul român a obținut importante realizări în toate domeniile construcției socialiste și in lupta pentru pace.Urăm tuturor comuniștilor români și poporului român succese depline în construirea socialismului in continuare, pentru ridicarea nivelului de trai material și cultural, pentru cauza generală a păcii, progresului și socialismului.Cu salutări frățești.

Comitetul Central 
al Partidului Comunist din Israel

Secretar general,

M. VILNER

IN TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Oamenii muncii de pe onoare raportează încheierea
recoitării culturilor de porumb, floarea-soarelui, 

cînepă pentru fuior si soia si realizarea 
unor producții mari la hectar

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaPartidul Uniunea Centrului Democratic din Grecia (EDIK) participă cu bucurie la sărbătorirea celei de-a 45-a aniversări a eliberării scumpei dumneavoastră țări de sub dominația fascistă.Aceasta este expresia sentimentelor de prietenie pe care le nutrim față de poporul român, al cărui progres continuu, sub eminenta dumneavoastră conducere, îl urmărim cu interes. \Vă rugăm să primiți sentimentele noastre deosebite de respect și prietenie, împreună cu cele mai bune urări pentru dumneavoastră șl poporul român prieten.

IOANNIS G. ZIGDIS
Președintele Partidului

Uniunea Centrului Democratic din Grecia (EDIK)

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu prilejul celei de-a 45-a aniversări a Zilei naționale a Republicii Socialiste România avem onoarea să ne adresăm dumneavoastră și, prin intermediul dumneavoastră, Întregului popor român pentru a vă transmite cele mai sincere felicitări.Partidul nostru, practic centenar, continuă cu fermitate lupta pentru o mai mare înțelegere și frăție între toate popoarele lumii, bazate pe principiile neintervenției, respectului și solidarității între state.Avem convingerea că efortul comun în favoarea unei noi ordini economice internaționale, bazată pe dreptate și solidaritate, ne va permite să realizăm o îmbunătățire substanțială a calității vieții popoarelor noastre, astăzi puternic afectată de dificultățile generate de datoria externă.Cu siguranța că toate forțele politice progresiste și democratice din lume vor continua să lupte pentru aceste obiective, care constituie temelia păcii, vă rugăm să primiți salutul nostru ceh mai respectuos și frățesc.

Comitetul Național al Uniunii 
Civice Radicale din Argentina

EDISON OTERO
Președinte

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu otazia Zilei naționale a țării dumneavoastră, vă rog să primiți caldele ’le felicitări.

N. A. ROLANDIS
Președintele Partidului Liberal din Cipru

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste Româniaîn numele conducătorilor și oamenilor muncii de toate categoriile, precum și al meu personal, vă transmit cele mai sincere felicitări cu ocazia Zilei naționale a măreței dumneavoastră țâri.îmi exprim convingerea că relațiile de priațșnle și cooperaț-e. existente Intre țările noastre se vor întări pe! măi departe în viitor.Mă folosesc de această ocazie pentru a vă transmite cele mai bune urări de viață îndelungată, sănătate și fericire, iar poporului român prieten, pace, progres și prosperitate.

MD. ZAHIR KHAN
Președintele Partidului 

Național Republican din Bangladesh

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste Româniaîn numele membrilor din toată lumea ai Organizației Soka Gakkai, este o mare plăcere pentru mine de a vă transmite dumneavoastră și poporului Republicii Socialiste România cele mai respectuoase felicitări cu ocazia celei de-a 45-a aniversări a Zilei naționale.Este dorința mea sinceră ca. sub conducerea dumneavoastră, poporul român să prospere și să contribuie la realizarea păcii în lume.Cu cele mai bune urări de sănătate și succes în întreaga activitate ce o desfășurați,

DAISAKU IKEDA
Președinte

al Organizației japoneze Soka Gakkai

Domnului NICOLAE CEAUȘESCUv t Președintele Republicii Socialiste Rontânia
• ■ ■■ ; . ‘l ■■ ■■ . . ... ; • i -Cu ocazia Zilei naționale a României — 23 Arigust; doresc să <vă fădre- sez felicitări și urări de bine dumneavoastră și poporului român.

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaPrin persoana ilustrului conducător Nicolae Ceaușescu. felicit marele popor român cu ocazia Zilei naționale a țării sale, formulind cele mai bune urări pentru gloriosul destin al acestei eroice națiuni.

Senator MAURO BORGES
Senatul Republicii Federative 

a Braziliei

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia aniversării Zilei naționale a Republicii Socialiste România, Îmi este plăcut să vă adresez calde felicitări. împreună cu cele mai bune urări de sănătate și. fericire, iar poporului român continuă prosperitate și progres.

HAMAD BIN KHALIFA AL-THANI
Prinț moștenitor

și ministru al apărării al Statului Qatar

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a 45-a aniversări a Zilei naționale a României, doresc ca țara dumneavoastră să se dezvolte în continuare, iar dumneavoastră multă sănătate.
TAKEO FUKUDA

Fost prim-ministru al Japoniei

Lord WILSON OF RIEVAULXFost prim-ministru al Marii Britanii* *Cu ocazia celei de-a 45-a aniversări a victoriei revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, i-au mai fost adresate mesaje și telegrame de felicitare de : Jeanne Sau vă, guvernatorul general ,al Canadei, Georges Habache. secretar general al Frontului Popular pentru Eliberarea Palestinei. Nayef Hawatmeh, secretar general al Comitetului Central al Frontului Democratic pentru Eliberarea Palestinei. Marwan Fares, vicepreședinte al Partidului Național Social Sirian din Liban, șeful Departamentului relații externe. Yasser Abed Rabbo, membru al Comitetului Executiv al O.E.P.. secretar general adjunct al Frontului Democratic pentru Eliberarea Palestinei. Mohamed Lutfi Farhat, secretarul Comitetului Popular General pentru Planificare al Marii Jamahirii Arabe Libiene Populare Socialiste, Indalecio Sayano Herrera, secretar general al Direcției Naționale a Comitetului Central al Partidului Popular Socialist din Mexic. Khaled Al Hassan, membru al Comitetului Central al Mișcării Palestiniene de Eliberare Națională — Al Fatah, membru al Consiliului Național Palestinian, lordul Whaddon din Camera Lorzilor, Richard Alexander din Camera Comunelor — Marea Britanie. senatorul Elias Sapag, președintele Blocului Mișcarea Populară din Neuquen — Argentina, Jose Jaime Enriquez Felix, deputat, secretar cu relațiile internaționale al Comitetului Central al Partidului Frontul Cardenist pentru Reconstrucția Națională din Mexic, Andrew Hunter, membru al parlamentului Basingstoke —■ Marea Britanie. Mohamed El Alami, președintele Organizației Carrefour du Maghreb Arabe. Victor Alegria, editor — Brazilia, Menachem Ariav, primar, și Jakov Windisch, primar adjunct al orașului Nazaret Elitte — Israel. Ottorino Jannone, reprezentantul rezident al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare șl director al Centrului de informare al Organizației Națiunilor Unite la București. Abdel*  Salam Dajani, fost director al Centrului de Informare al O.N.U. in România. Uri Eliav, președintele Asociației evreilor originari din România, Ahmad Adib Al-Alamy, secretar al Consiliului Legislativ al Sectorului Gaza. Pertti Bcrg, președintele Asociației de comerț româno-finlandeză, Abdul Hafeez Shaikh, din partea Federației pakistaneze a Camerelor de Comerț și Industrie, fost președinte al Comitetului pentru, comerț și industrie Pakistan — România.Au fost trimise, de asemenea, telegrame de felicitare de către conducerile Asociației de prietenie Marea Britanie — România, Asociației dc prietenie Danemarca — România. Asociației de prietenie Finlanda — România, Asociației de prietenie arabo-siriană-română. Asociației de prietenie Suedia — România, din partea Consiliului Casei de cultură a prieteniei eleno- române, precum și din partea a numeroase companii și firme de peste hotare cu care România colaborează pe plan economic, tehnico-științific și comercial.Președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, i-au fost adresate, de asemenea, calde felicitări cu ocazia zilei de 23 August de ambasadorii unor țări acreditați la București.
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste Româniaîn numele Partidului Eliberării Naționale din Costa Rica. vă adresez un salut frățesc și cele mai sincere felicitări cu prilejul sărbătoririi celei de-a 45-a aniversări a eliberării țării dumneavoastră.Folosim această ocazie pentru a reînnoi distinsei dumneavoastră personalități și poporului Republicii Socialiste România prietenia, considerațiu- nea și stima noastră.Frățește,
WALTER COTO MOLINA

Secretar general
al Partidului Eliberării Naționale din Costa Rica

S-au primit, de asemenea, pe a- dresa prim-ministrului Guvernului Republicii Socialiste România, tovarășul Constantin Dăscălescu. telegrame de felicitare de la șefi de stat, de parlament și de guvern : Suharto, președintele Republicii Indonezia ; Luis Ossio Sanjinez. vicepreședintele Republicii Bolivia ; Ramiz Alia, președintele Prezidiului A- dunării Populare a Republicii Populare Socialiste Albania ; Adil Qar- țani, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Socialiste Albania ; Yăng Hiăng Muk, premierul Consiliului Administrativ al Republicii Populare Democrate Coreene ; Ante Markovici. președintele Consiliului Executiv Federal al R.S.F. Iugoslavia ; Kasdi Merbah,

prim-ministru al Guvernului Republicii Algeriene Democratice și Populare ; Poul Schlueter, prim-ministru al Danemarcei ; Rajiv Gandhi, prim- ministru al Indiei ; Yitzhak Shamir, prim-ministru al Statului Israel ; Dato Seri Dr. Mahathir Mohamad, prim-ministru al Malayeziei ; Benazir Bhutto, prim-ministru al Republicii Islamice Pakistan ; Mahmoud Al-Zouabi. prim-ministru al Republicii Arabe Siriene ; genera] Clia- tichai Choonhavan. prim-ministru al Thailandei ; Hedi Baccouche. prim- ministru al Republicii Tunisiene ; Turgut Ozal, prim-ministru al Republicii Turcia ; Dr. Yassin Saeed Noman, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Democrate Populare Yemen.
SIBIU : PromovareaColectivele de oameni ai muncii din industria județului Sibiu acționează cu consecventă și pasiune revoluționară pentru realizarea măsurilor cuprinse in programele de organizare și modernizare a producției în scopul creșterii mai accentuate a productivității muncii. reducerii consumurilor de materii prime, materiale, energie e- lectrică și combustibil, sporirii e- ficienței întregii activități economice. Drept urmare, de la începutul acțiunii și pină în prezent au fost realizate 6 617 măsuri, iar în primii trei ani., ai actualului

progresului tehniccincinal au fost aplicate 221 tehnologii noi, au fost asimilate în fabricație 246 produse, iar ponderea produselor noi în totalul pro- ducției-marfă a ajuns la- 73,3 la sută. De asemenea, aplicarea in procesele de producție a acestor măsuri s-a concretizat în economisirea a importante cantități de metal, 28 214 tcc șl 36 724 MWh energie electrică, iar producția destinată exportului a crescut cu 10,7 la sută. Menționăm, totodată, că din cele 1 744 măsuri stabilite pentru acest an, cea mai mare parte au fost realizate. (Ion Onuc Nemeș).

HUNEDOARA: In funcțiune noi capacități de producțȘi în județul Hunedoara sînt investite. an de an. însemnate fonduri pentru punerea în funcțiune a unor importante capacități de producție in sectoarele prioritare ale economiei naționale — minerit, siderurgie. energetică, menite să contribuie in mod hotărîtor la înfăptuirea programelor de modernizare a producției. în întimpinarea Congresului al XIV-lea al partidului oamenii muncii hune- doreni raportează frumoase succese și în domeniul investițiilor, numărul obiectivelor date în funcțiune, în acest an, ri

ledicindu-se la 18. Printre acestea se numără : deschiderea și darea in exploatare a unor noi cîmpuri miniere la Valea de Brazi. Cimpu lui Neag. Lupeni Sud și Petrila Sud. dezvoltarea capacităților de producție la minele Uricani. Dilia si Livezeni. în siderurgie au intrat în producție Bateria de Cocsificare nr. 3 și Turnătoria de Piese de Schimb din Fontă la Călan. secția de prelucrare și finisare ă laminatelor la Hunedoara. Centrala Hidroelectrică Traian II și altele. (Sabin Cerbu).

In telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, comitete județene de partid raportează terminarea recoltării unor culturi și obținerea de producții mari, superioare celor planificate. Aceste recolte mari — se evidențiază în telegrame — demonstrează cu putere grija statornică a partidului și statului nostru, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru dezvoltarea necontenită a agriculturii, pentru înflorirea satului românesc. în anii construcției socialiste, cu deosebire în perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului, agricultura a beneficiat de un impresionant sprijin material. La dispoziția oamenilor muncii din agricultură au fost puse numeroase soiuri de hibrizi de mare productivitate, rod al cercetării științifice românești. Producțiile bune ce s-au realizat ia cerealele păioase, ca și la celelalte culturi se datorează, în măsură hotărîtoare, muncii pline de dăruire a țăranilor cooperatori, a mecanizatorilor, specialiștilor, care, în condițiile morii proprietăți socialiste, au posibilitatea punerii depline in valoare a hărniciei și priceperii lor, a cunoștințelor pe care le au dobindit.Comitetele județene Teleorman, Prahova, Argeș și Călărași ale P.C.R. raportează terminarea recoltării culturilor de floarea-soarelui și obținerea unor recolte medii de 5 382, 5 350, 5 310 și, respectiv, 5 310 kg la hectar; comitetele județene Mureș, Vaslui, Alba și Buzău ale P.C.R. raportează terminarea recoltării culturilor de cînepă pentru fuior și obținerea unor producții medii de 10 605, 10 420, 10 150 și, respectiv, 10 130 kg tulpini la hectar.în continuarea telegramelor se arată că in această perioadă atenția este îndreptată spre eliberarea terenurilor de producția secundară și efectuarea arăturilor. O atenție mare se acordă, totodată, recoltării legumelor și fructelor destinate industrializării și aprovizionării populației, stringerii și depozitării furajelor, încheierii pregătirilor pentru apropiata campanie agricolă de toamnă.Toți oamenii muncii de la sate — se arată in încheierea telegramelor — se angajează să muncească cu dăruire și înaltă responsabilitate pentru a asigura recolte mari la toate culturile, sporindu-și in acest fel contribuția la dezvoltarea multilaterală a țării, la creșterea nivelului de trai ci întregului popor.

LA FLOAREA-SOARELUI 
® Județul Teleorman - 5 382 kg la hectar 
® Județul Prahova - 5 350 kg la hectar 
® Județul Argeș - 5 310 kg la hectar 
• Județul Călărași - 5 310 kg la hectar

LA CÎNEPĂ PENTRU FUIOR
® Județul Mureș - 10 605 kg la hectar 
® Județul Vaslui - 10 420 kg la hectar
• Județul Alba - 10 150 kg la hectar
• Județul Buzău - 10 130 kg la hectar

UNITĂȚI CU PRODUCȚII MARI LA HECTAR
LA PORUMB

ÎN JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Ulmu — 32 630 kg la 
hectar

LA FLOAREA-
SOARELUI

IN JUDEȚUL PRAHOVA
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Gherghița — 5 640 kg 
la hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Ciorani — 5 480 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL MEHEDINȚI
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Obîrșia de Cimp — 
5 600 kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Vrața — 5 287 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Rogova — 5 246 kg la 
hectar

ÎN JUDEȚUL BRĂILA
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Liscotcanca — 5 185 kg 
la hectar

• întreprinderea Agricolă de 
Stat Siliștea — 5 480 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Roșiori — 5 350 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Valea Cînepii — 5 340 
kg la hectar

ÎN JUDEȚUL ARGEȘ
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Ungheni — 5 370 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Pădureți — 5 320 kg la 
hectar

ÎN JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Jegălia — 5 356 kg la 
hectar

ÎN JUDEȚUL BUZĂU
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Padina — 5 310 kg Ia 
hectar

» Întreprinderea Agricolă de

Stat Stilpu — 5 285 kg Ia hec
tar

• întreprinderea Agricolă de 
Stat Buzău — 5 212 kg la hec
tar.

IN JUDEȚUL CONSTANȚA
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Cotu Văii — 5 240 kg 
la hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Comana — 5 210 kg la 
hectar

• întreprinderea Agricolă de 
Stat Mihail Kogălniceanu —• 
5 210 kg Ia hectar.

LA SOIA
IN JUDEȚUL CĂLĂRAȘI

• Cooperativ^ Agricolă de Pro
ducție Călărași — 5 670 kg la 
hectar

LA CÎNEPĂ 
PENTRU FUIOR 

IN JUDEȚUL TIMIȘ
O Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Gotlob — 13 120 kg Ia 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Lovrin — 12 970 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Pesac — 12 600 kg la 
hectar

ÎN JUDEȚUL MUREȘ
O Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Cuci — 12 515 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Luduș — 12 420 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL CLUJ
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Frata — 11200 kg la 
hectar

ÎN JUDEȚUL ALBA
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Dostad 10 200 kg Ia 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Cut — 10125 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Rahău — 10 100 kg la 
hectarîn telegrame adresata tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, oamenii muncii din unitățile amintite raportează terminarea recoltării culturilor de porumb, floarea-soarelui, soia șl cînepă .pentru fuior șl realizarea unor producții mari, superioare prevederilor planului.în aceste zile — se arată în telegrame — forțele satelor sînt concentrate la recoltarea legumelor și fructelor, la stringerea și depozitarea furajelor, la irigarea unor culturi, cu deosebire la terenurile semănate cu plante de nutreț, ia executarea altor lucrări in cimp și în zootehnie. De asemenea, o atenție specială se acordă pregătirii declanșării campaniei agricole de toamnă, pentru a se asigura atît stringerea la timp și fără pierderi a recoltelor, cit și punerea unor baze trainice producției anului viitor.în încheierea telegramelor se exprimă angajamentul oamenilor muncii din agricultură de a asigura recolte cit mai mari la toate culturile, intimpinind astfel cu fapte de muncă meritorii marele eveniment din viata partidului și poporului, cel de-al XIV-lea Congres al P.C.R.

Cronica zileiLa cinematograful ,,Studio" din Capitală a avut loc, marți, „Gala filmului vietnamez", manifestare consacrată Zilei naționale a Republicii Socialiste Vietnam.Au participat reprezentanți ai Consiliului Culturii și Educației Socialiste, Ministerului Afacerilor Externe, oameni de cultură și artă.Au fost, de asemenea, prezenți Nguyen Trong Lieu, ambasadorul R.S. Vietnam Ia București, șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră. (Agerpres)
vremea

Prognoza meteorologică pentru Inter
valul 30 august, ora 20 — 2 septembrie, 
ora 20. In țară : Vremea va fi in ge
neral instabilă în prima parte a inter
valului, cind cerul va fi mai mult 
noros, apoi se va ameliora treptat, în- 
cepînd. din vestul țării, iar cerul va 
deveni variabil. Vor cădea ploi, mai 
ales cu caracter de aversă, însoțite de 
descărcări electrice, pe arii relativ ex
tinse în prima parte a intervalului, în 
cea mai mare parte a teritoriului, apoi 
se vor-, semnala, pe alocuri, in estul 
țării și izolat în celelalte zone. Cantită
țile de apă vor depăși, pe alocuri, 25 
litri pe metru pătrat în 24 de ore. Tem
peraturile maxime vor fi cuprinse între 
16 și 26 de grade, mai ridicate în ultima 
zi în sud-vest, iar cele minime, în ge
neral, între 8 și 16 grade. în București: 
Vremea va fi în general instabilă în. 
primele zile, cînd cerul va fi mai mult 
noros și temporar va ploua. Apoi cerul 
va deveni variabil, favorabil averselor 
de ploaie și descărcărilor electrice 
după-amiaza. Temperaturile maxime 
vor fi cuprinse între 22 și 26 de grade, 
iar cele minime între 12 și 16 grade.

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
FOTBAL:

Pregătirile echipeiSe apropie datele celor două partide România — Danemarca din preliminariile campionatului mondial, partide cu importanță pentru stabilirea ordinii de calificare a echipelor din grupa I europeană la turneul final al C.M. Amintim că primul meci. Danemarca — România, se va juca la 11 octombrie și va fi arbitrat de o brigadă franceză (la centru : Quinot), iar cel de-al doilea, România — Danemarca, va avea loc la 15 noiembrie și va fi arbitrat de o brigadă italiană (la centru : Lanese).Pe linia interesului prioritar ce se acordă pregătirii echipei noastre naționale, ieri a fost convocat, pentru a doua oară în acest sezon, un lot reprezentativ, alcătuit din 18 jucători, în cadrul noului stagiu fiind programate și două partide amicale, ambele în deplasare, cu echipe pu-
★JUDO. în cadrul concursului internațional de judo pentru tineret de la Ruse, sportivul român Adrian Szekeli s-a clasat pe primul loc la categoria 71 kg. Cristian Tifra (65 kg) și Dorel Tamaș (78 kg) s-au situat pe locul doi la categoriile respective, iar Dan Fufezan a ocupat locul trei la categoria 71 kg. La întreceri au participat sportivi din 10 țări.ȘAH. După 11 runde, în turneul de șah pentru ..Cupa mondială" de la Skelleftea (Suedia) conduc marii maeștri sovietici Gări Kasparov și Anatoli Karpov, cu cite 7 puncte.

noastre naționaletemice, cum sînt cele ale Portugaliei și Cehoslovaciei. Antrenorul Em. Jenei ne-a informat asupra componenței nominale a lotului : Lung, Stelea — Petrescu, Iovan, Rednic, Andone, Rotariu, Klein, Săndoi, Cristea, Sabău. Popescu, Mateuț, Dumitrescu, Lăcătuș, Vaiscovici, Hagi și, pentru o primă participare, Mujnai (Steaua).Partida Portugalia — România va avea loc la 31 august (Setubal), iar Cehoslovacia — România se va juca la 5 septembrie (Nitra) ; cu aceste prilejuri, conducerea tehnică va încerca diferite formule tactice pentru definitivarea formației reprezentative. După cum ne-a declarat antrenorul Jenei, e posibil ca pentru meciul de la Nitra, în afara celor 18 fotbaliști menționați, să mal fie con- vocați unul sau doi jucători.
★urmați de Seirawan (S.U.A.) și Short (Anglia) — cu cite 6,5 puncte.ATLETISM. în cadrul concursului internațional de atletism desfășurat la Lojo (Finlanda), nigerianul Ghidi Imoh a cîștigat proba de 100 m cu timpul de 10”27/100, iar suedezul Peter Borglund s-a situat pe primul loc la aruncarea suliței, cu rezultatul de 81,82 m.FOTBAL. în meci contind pentru preliminariile Campionatului mondial de fotbal, selecționata Marocului a terminat la egalitate : 1—1(0—0) pe teren propriu, cu formația Zairului.



BEIJING■■

a tovarâsulQl Nicolae Ceausescu, a problemelor contemporaneitățiiv
Întîlnîre a conducătorilor de partid

29 (Agerpres). — Pentru tuturor armelor nucleare
Pentru transformarea sistemului financiar

international intr-un instrument de stimulare 
a progresului tuturor popoarelor

între orientările politicii externe a __________  ____liste un Ioc important il ocupă demersurile. propunerile și inițiativele tării noastre. ale președintelui Nieolae Ceaușescu vizînd statornicirea unor noi relații economico-finan- ciare internaționale, bazate pe egalitate și echitate, care să sprijine in mod real eforturile de progres ale tuturor statelor. îndeosebi ale celor în „Sistemul arăta.' înNICOLAE CEAUSESCU — trebuie să înceteze de a mai fi un instrument în mina capitalului financiar internațional, a țărilor imperialiste dezvoltate, prin care acestea își însușesc no nedrept munca altor popoare, a căror situație se înrăutățește an de an.“Aprecierile secretarului general al partidului își au o solidă fundamentare în realitățile lumii de azi. marcate de numeroase fenomene și procese negative, in special de deteriorarea constantă și considerabilă a poziției țărilor în curs de dezvoltare în economia mondială. Statele respective sînt confruntate de la o vreme cu mari dificultăți economice și sociale, care în multe cazuri sînt chiar mai grave decit cele generate de criza anilor ’30.în concepția Nicolae Ceaușescu. damentale au dus asemenea situații : politica financiară, cesiv de mari, promovată după 1978 de țările capitaliste dezvoltate și. pe de altă parte, inechitățile din relațiile economice internaționale. Referitor la prima cauză, o serie de studii și analize efectuate pe plan international scot în evidentă rolul preponderent al politicii „banilor scumpi11 în sporirea rapidă a datoriei externe a țărilor in curs de dezvoltare — în prezent de peste 1300 miliarde de dolari. Astfel, „Raportul asupra comer
țului si dezvoltării, 1988“. elaborat de secretariatul —din pricina ternațional 1978 și 1982.tele lumii a treia în contul dobin- zilor la datoriile" pe termen mediu si lung au crescut. în perioada 1980—1982. cu 50 la sută în valoare nominală și cu 75 la sută în valoare reală. Costurile neobișnuit, de ridicate ale creditului au sporit vertiginos creanțele băncilor creditoare asupra tarilor debitoare : trei sferturi din datoria statelor în curs de dezvoltare din 1982 a fost acumulată în cei patru ani precedent. în condițiile menținerii, chiar după declanșarea crizei datoriilor. în august 1982, a unor niveluri înalte ale dobinzilor, situația financiară a statelor lumii a treia a continuat să se deterioreze tot mai mult. Potrivit statisticilor F.M.I.. datoria externă a țărilor în curs de dezvoltare s-a dublat în anii ’80 și aproape întregul spor este rezultatul politicii „banilor scumpi11. Statele în cauză au plătit între 1981 si 1988 numai în contul dobînzilor o sumă egală cu peste 95 la sută din volumul datoriei lor la începutul intervalului amintit.Cu alte cuvinte, noile angajamente financiare externe ale țărilor debitoare n-au servit propriei dezvoltări economice și sociale, ci doar creșterii profiturilor monopolurilor bancare. îmbogățirii țărilor creditoare. Semnificative în acest sens sînt datele din „Studiul asupra economiei 
mondiale 1989“, elaborat de specialiștii O.N.U.. potrivit cărora S.U.A. au primit anul trecut cu 127.8 miliarde de dolari mai mult decit au dat altor state, din care 52,9 miliarde, adică 41,4 la sută, au provenit din tarile în curs de dezvoltare, inclusiv sub formă de dobînzi la creditele și împrumuturile obținute de pe piața americană. Dacă intr-adevăr există țări care sprijină efectiv procesul dezvoltării altor state, acestea nu sînt insă țările bogate. După datele Băncii Mondiale. Peru, de exemplu, a primit în 1986. din țările industrializate, un ajutor oficial pentru dezvoltare de 13,7 dolari pe locuitor, dar a plătit în același an statelor respective dobînzi și dividende de 41,5 dolari pe locuitor, ceea ce înseamnă de trei ori mai mult ! în ansamblul lor. statele în curs de dezvoltare

programatice ale României socia-

statelor. îndeosebi curs de dezvoltare,financiar mondial — i acest sens, tovarășul

președintelui două cauze funia crearea unei pe de o parte, a dobînzilor ex-

U.N.C.T.A.D.. arată că. scumpirii creditului in- cu 12 procente. între plățile efectuate de sta-

țările capitaliste dezvoltate cu 43 miliarde de dolari mai mult decit au primit din acest grup de state. Pe asemenea realități se bazează aprecierea președintelui Nicolae Ceaușescu potrivit căreia menținerea în țările bogate a unui ritm de creștere relativ susținut este, într-o anumită măsură, rezultatul jefuirii țărilor in curs de dezvoltare de către capitalul financiar și monopolurile transnaționale.Exploatarea lumii sărace de către cea bogată a luat in ultimii ani o amploare tot mai mare datorită atit politicii creditului cămătăresc. cit și altor practici neocoîonialiste. îndeosebi în domeniul prețurilor. Manevrarea pîrghiilor pieței capitaliste în scopul sporirii profiturilor marilor monopoluri a dus. în prima jumătate a anilor "80. la reducerea severă a prețurilor produselor exportate de țările in curs de dezvoltare. Aceasta a ingreunat foarte mult sarcina onorării angajamentelor financiare externe. deoarece a sporit apreciabil cantitatea de bunuri necesare asigurării serviciului datoriei. Altfel spus. Costul efectiv al serviciului datoriei a depășit substantial pe cel reflectat de nivelul nominal al dobînzii. Discrepanta cea mai puternică au cunoscut-o țările exportatoare de petrol, care, în 1986, din cauza prăbușirii prețului la titei, au plătit o dobîndă reală dc 88,7 la sută, în timp ce nivelul nominal al dobinzii interban- care de pe piața Londrei (LIBOR) era de zece ori mai scăzut, adică de 8 la sută !Transformată intr-o uriașă sursă de profituri pentru tăriile bogate, datoria externă a devenit. în a- celași timp, cel mai puternic obstacol în calea dezvoltării economice și sociale a țărilor sărace. După datele C.E.P.A.L., țările capitaliste dezvoltate, îndeosebi Statele Unite, au stors în 1988 din America Latină. sub formă de dobînzi și dividende. 33,2 miliarde de dolari. Dacă se are in vedere că venitul mediu pe locuitor este în regiune de 1 890 de dolari. înseamnă că. anul trecut, 17,5 milioane de latino-americani, ceea ce înseamnă populația unei țări cum este Venezuela, au lucrat exclusiv pentru a asigura profiturile marilor monopoluri bancare și industriale. Semnificativ este și cazul Africii, unde serviciul datoriei externe a absorbit în 1988 aproape 37 la sută din totalul cheltuielilor bugetare. în timp ce ponderea cheltuielilor pentru educație, sănătate agricultură. Ia un loc. a' fost numai 25,9 la sută.Politica dobînzilor excesivmari, inechitățile din relațiile economice internaționale au determinat un puternic regres economic si ciail în țările lumii a treia. In tualul deceniu, venitul mediu pe cuitor s-a redus cu 7,3 ia sută an in Asia occidentală, cu 4,1 sută in Africa subsahariană și1,6 la sută in America Latină. Cele mai afectate de scăderea nivelului de viață sînt țările africane exportatoare de materii prime, care, după aprecierile O.N.U.. traversează in prezent cea mai gravă criză economică și socială din cite a cunoscut acest continent în secolul XX.Evoluțiile din economia mondială și relațiile financiare internaționale pun astfel justețea Nicolae într-un externă.............la realitatea că, plătesc dobînzi excesiv de mari nu se poate asigura dezvoltarea econo- mico-socială, România a hotărit, încă din 1981, să renunțe la credite externe. De altfel, experiența țării noastre, ca si a altor state în curs de dezvoltare — care au plătit pină acum îndoit și chiar întreit față de cit au luat cu împrumut.-— a dovedit cu prisosință că politica de creditare a cercurilor financiare din Occident nu urmărește o ajutorare reală a țărilor ce doresc să se dezvolte, ci, dimpotrivă, le împovărează, le transformă în surse de venituri pentru statele bogate, creditele constituind, in realitate, o piedică în calea dezvoltării sociale.De aceea. România i la „rețetele11 propuse Monetar Internațional —

si dedeso- ac- lo- pe la cu

au transferat anul trecut în

pregnant în evidență opțiunii președintelui Ceaușescu de a se achita timp cit mai scurt datoria a tării noastre. Pornind de atît timp cit se

economico-a renunțat de Fondul • care, dacă

ar fi fost aplicate, ar fi ’dus, așa cum s-a și întimplat in alte țări debitoare, la o destabilizare economică și socială — elaborindu-și programe proprii, ce au asigurat mijloacele grale, terne.Succesul strategiei românești, a președintelui Nicolae Ceaușescu apare, in actualele condiții grele din economia mondială, cu atit mai remarcabil cu cit, concomitent cu plata. datoriei externe, economia românească a continuat să se dezvolte, infăptuindu-se ample programe de investiții productive și social-edili- tare, menținindu-se creșterea neîntreruptă a nivelului dc trai material și spiritual al tuturor cetățenilor tării. Desigur, realizări de un asemenea prestigiu — care dovedesc forța societății noastre socialiste, capacitatea poporului român de a lichida dependența străină, de a-și a- sigura o viață nouă, liberă și independentă — nu ar fi fost posibile dacă nu s-ar fi alocat sistematic o bună parte din venitul național pentru dezvoltare. Căci, așa cum arăta președintele Nicolae Ceaușescu în interviul acordat revistei americane „Newsweek11, fără dezvoltarea forțelor de producție — a industriei, agriculturii, transporturilor, a celorlalte activități, inclusiv a științei, învățămintului și culturii —_ nu se poate asigura progresul României lâ un nivel corespunzător.Deosebțj de realiste și constructive s-au dovedit, de asefnenea. concepția și propunerile președintelui Nicolae Ceaușescu privind rezolvarea problemei datoriilor externe ale țărilor în curs de dezvoltare in ansamblu. în acest sens, secretarul general al partidului se pronunța pentru o soluționare globală, politi- co-economică, pe baza unor criterii și principii care să țină seama de nivelul de dezvoltare al țărilor debitoare. de posibilitățile lor de plată, cit și de eforturile pe care acestea trebuie să le facă, pentru a- sigurarea progresului lor economic și social. . ..Un asemenea obiectiv poate ti realizat, în concepția țării noastre, numai cu participarea tuturor statelor, dezvoltate și in curs de dezvoltare, în cadrul unei conferințe internaționale, sub egida O.N.U.. la care să se stabilească, _ de comun acord, măsurile oe se impun. Intre aceste măsuri, președintele Nicolae Ceaușescu apreciaza ca un Ioc important trebuie să-l ocupe cele care vizează soluționarea datoriei externe într-un mod radical, prin anularea unor datorii, reducerea altora și eșalonarea pe termen lung, cu dobinzi mici sau tara dobînzi. a creditelor care, eventual, mai rămin.în același timp. România se pronunță pentru realizarea unui nou sistem financiar internațional, mai echitabil, care să pună capăt politicii de jefuire si dominare a tarilor sărace de către marile monopoluri bancare și să devină un instrument de stimulare a activității economice, de sprijin pentru tarile in curs de dezvoltare. tara noastră consideră că F.M.I. _și B.I.R.D. trebuie să-și reconsidere in mod fundamental politica și practicile folosite pină acum, să-și de- mocratizeze întreaga activitate, pen- tru pa țările membre, și îndeosebi statele în curs de dezvoltare, să aiba un rol mai mare în stabilirea masurilor și adoptarea hotăririlor celor două organisme financiare internaționale.Transpunerea în viată a unor astfel de propuneri, impuse de însăși gravitatea actualei situații, ar aduce, firește, o Însemnată contribuție la redresarea activității economice mondiale, la angajarea acesteia pe un făgaș nou, sănătos. De aceea. România — așa cum se arată și in Tezele pentru Congresul al XIV-lea al-partidului — va acționa și în viitor, cu toată hotărirea. pentru înlocuirea vechilor relații inechitabile, de îmbogățire a unor state pe seama altora, cu relații noi. echitabile și democratice, cu o nouă ordine economică mondială, menită să asigure dezvoltarea tuturor statelor, progresul general.
Gh. CERCEEESCU

necesare rambursării inte- în acest an. a datoriei ex-

DUBLIN eliminarea din Europa s-a pronunțat Alan Dukes, președintele Fine Gael, cel mai puternic partid de opoziție din Irlanda. Vorbind la un seminar desfășurat în localitatea Ballin, el a subliniat că în prezent este necesar să fie realizate noi acorduri de

dezarrriare, care să ducă la eliminarea completă de pe continent a armelor nucleare. Totodată, liderul Fine Gael a apreciat că a venit vremea să înceteze experiențele nucleare subterane, care aduc prejudicii ireparabile biosferei planetei noastre.
alt război mondial„Nici un

trebuie să izbucnească peBERLIN 29 (Agerpres). tatea în favoarea păcii, și cooperării constituie preocupările principale telor, s-a subliniat în vorbirilor care au avut lin, între Harry Tisch, Uniunii Sindicatelor Libere Germane (F.D.G.B.) din R.D. Germană, si Takeshi Kurokawa. lider al sindicatului japonez Sohyo. Relevînd că

I
Agențiile de presa

e scurt
vederea inițierii unor programe privind apărarea mediului ambiant.

I

ACȚIUNI PENTRU PACE. Sub deviza „Să modernizăm direa, nu armele !“, în tria au început să _ se șoare noi manifestări pace și dezarmare, care vor cuprinde mitinguri, demonstrații, acțiuni culturale. Sute de vienezl au participat marți, in fața monumentului consacrat victimelor fascismului, la un miting, în cursul căruia a fost subliniată necesitatea unității de acțiune a tuturor forțelor progresiste pentru întărirea păcii și securității. Vorbitorii au chemat la vigilență pentru a nu se repeta tristele evenimente ale istoriei omenirii, cerind să se riposteze împotriva oricăror manifestări ale forțelor militariste și reacționare.

gin-Aus- desfă- pentru
elaborarea unei convenții globale in această problemă.PLENARĂ. La Addis Abeba avut loc cea de-a X-a plenară C.C. al Partidului Muncitoresc tiopian. care, a examinat modul în care sînt îndeplinite hotărîrile celei de-a IX-a plenare a C.C. al partidului în domeniul șpcial-economic. Plenara a adoptat de asemenea o rezoluție in care se subliniază necesitatea continuării acțiunilor convenite, menite să asigure succesul inițiativei de reglementare pe cale pașnică a blemei nordului Etiopiei. S-a tărît de-al

a a E-

pro- . _________  _________  _ _ ho-convocarea, în 1990, a celui II-lea Congres al partidului.

I

CONSULTĂRI SOVIETO-AME- RICANE. La Geneva s-a încheiat cea de-a XII-a rundă a consultărilor sovieto-americane în vederea interzicerii armelor chimice, care se desfășoară paralel cu negocierile multilaterale din cadrul Conferinței pentru dezarmare, avînd dreot scop

COLOCVIU INTERNAȚIO- pe tema „Mijloacele de, in-'UN NAL formare în masă si mediul înconjurător în zona Maghrebului11 se va desfășura în perioada 5—8 octombrie a.c. în capitala Tunisiei. Potrivit surselor oficiale, această reuniune are menirea de a sensibiliza mijloacele de informare în masă în

DECLARAȚIE. Intr-o declarație făcută Ia Caracas, cu prilejul reorganizării guvernului, președintele Venezuelei. Carlos Andres Perez, a subliniat complexitatea situației e- conomice interne, cerind miniștrilor. tuturor factorilor de răspundere să acționeze neîntîrziat pentru depășirea actualelor dificultăți. De asemenea, el a lansat un apel tuturor forțelor politice si sindicale din tară să depună eforturi susținute pentru sprijinirea . și traducerea în fapt a inițiativelor guvernului.MANIFESTAȚIE ANTINAZISTĂ. In localitatea vest-germană Wiip- pertal a avut loc o manifestație împotriva participării formațiunilor neonaziste la alegerile comunale programate să se desfășoare la 1 octombrie în landul Rhenania de Nord/Westfalia. Manifestația a fost organizată din inițiativa unui comitet local, care a cerut cetățenilor să participe la această acțiune în favoarea păcii. împotriva neona- zismului si rasismului.CONVORBIRI. Intre președintele Irakului, Saddam Hussein, și președintele Consiliului Comandamentului Revoluției de Salvare Națională din Republica Sudan. Omar Hassan Ahmed Al Bashir, au avut loc convorbiri, la Bagdad. Agenția

oameni de științăpropriile capacități și a subliniat rolul intelectualității în acest pco- ces. Oamenii de știință'pot să aducă o mai mare contribuție la dezvoltarea economică a țării, a spus el. In cadrul reuniunii — informează agenția China Nouă — au fost examinate succesele obținute în domeniul cercetării științifice.

și de guvern cuBEIJING 29 (Agerpres). — La Beijing a avut ioc o intîlnire a secretarului general al C.C. al P.C. Chinez. Jiang Zemin, a premierului Consiliului de Stat, Li Peng. și a altor conducători de partid și de guvern cu oameni de știință. Secretarul general al C.C. al P.C.C. a subliniat că înfăptuirea programului de modernizare în China depinde de
nu mai 

pămint“ loc la 50 de ani celui de-al doileaîntîlnirea lor are de Ia declanșarea război mondial, ei au subliniat că ale sindica- > este necesar să cursul con- loc, Ia Ber- președintele
— Activi- dezarmării una dintre se acționeze pentru război să nu izbuc- pămînt german sau altă parte, s-a ex-ca nici un alt nească de pe japonez. Pe de primat necesitatea soluționării tuturor conflictelor prin dialog negocieri.

Plenara C. C. alHANOI 29 (Agerpres). — în cadrul unei plenare a C.C. al P.C. din Vietnam, care a examinat probleme ideologice și ale situației internaționale. s-a relevat, după cum informează agenția V.N.A.. necesitatea ca P.C, din Vietnam, poporul vietna-
P. C. din Vietnammez să contribuie activ la dezvoltarea cuceririlor socialiste și la întărirea solidarității intre statele sociaț liste.In încheierea plenarei a luat ,cu- vîntul Nguyen Van Linh, secretai1 general al C.C. al P.C. din Vietnam.

factor important in lupta
pentru pace și securitate in întreaga lume' ~ 5CAIRO 29 (Agerpres). — Arătînd că mișcarea de nealiniere și-a adus o contribuție importantă la îmbunătățirea climatului internațional, Es- mat Abdel Meguid. vicepremi-er și ministru al afacerilor externe al Egiptului, a subliniat, intr-un interviu acordat ziarului „Al-Ahram11. că. în momentul de fată se impune să se elaboreze o nouă strategie a activității acestei mișcări, să se stabilească rolul său în conjunctura actuală. El a apreciat că acest obiectiv trebuie să fie urmărit în cadrul re-

Și

uniunii șefilor de stat și de guvern din țările nealiniate, care va avea loc la Belgrad. Ministrul egiptean a subliniat că mișcarea de nealiniere trebuie să acționeze pentru trona o pace și securitate in întreaga lume, pentru economice și tehnologice,solidaritatea la nivel regional și internațional și sprijinind lupta națiunilor pentru afirmarea drepturilor lor legitime și pentru triumful independenței.

a se în- durabile progrese întărind

în pofida protestelor opiniei publice
~ ---------------------- r----------—.......... —-

Franța va continua experiențele 
nucleare pe atolul MururoaPARIS 29 (Agerpres). — în pofida puternicelor proteste ale opiniei publice internaționale cerind încetarea cursei înarmărilor, a experiențelor nucleare, care pun în pericol pacea și sănătatea omenirii, Franța a anunțat că va continua testele nucleare pe atolul Mururoa.Primul-ministru francez. Michel Rocard, care a întreprins un turneu de zece zile în regiunea Pacificului, a declarat că Franța va efectua,

totuși, anul viitor șase noi experiențe nucleare pe atolul Mururoa. informează agențiile Efe și T.A.S.S.Potrivit unor recente studii elaborate de cercetătorul francez Jacques Cousteau, masivul stîncos subteran al atolului Mururoa prezintă fisuri adinei. Dar primul-ministru Rocard a respins ideea că experiențele nucleare de aici ar putea avea o influență negativă asupra mediului înconjurător.
Consultări în Consiliul de Securitate în legătură 

cu situația din America Centrală și Namibia NAȚIUNILE UNITE 29 (Agerpres).— In Consiliul de Securitate au avut loc consultări consacrate examinării situației din America Centrală și Namibia.Secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a informat despre măsurile pe care le' întreprinde pentru a antrena Națiunile Unite la crearea și activitatea mecanismului internațional de soluționare pe cale pașnică a situației din America Centrala, proces la care participă și Organizația Statelor Americane.Săptămîna trecută, secretarii generali ai O.N.U. și O.S.A. au convenit asupra creării Comisiei internaționale de sprijin și verificare pentru asigurarea demobilizării benevole, repatrierii și reașezării în Nicaragua sau în terțe țări a elementelor contrarevoluționare nicara- guane, precum și a persoanelor implicate în acțiunile militare care au avut loc în țările din America Centrală. Comisia urmează să fie alcătuită din trei grupe de observatori cu misiunea de a supraveghea înde-

plinirea de către cele cinci țări cen- tro-americane a acordurilor de reglementare a situației din regiune, convenite în cadrul reuniunii la nivel înalt de la Tela (Honduras),' desfășurarea alegerilor din .JțKcaragua. la cererea guvernului acestei țări, precum și procesul de demobilizare a elementelor contrarevoluționare ni- caraguane staționate în Honduras.în cadrul consultărilor, grupul țărilor nealiniate a supus spre examinare o variantă. revizuită a proiectului de rezoluție cu privire la Namibia. Examinînd acest nou proiect, majoritatea membrilor Consiliului de Securitate s-au pronunțat în favoarea adoptării, pe bază de consens, a rezoluției cu privire la Namibia.LUSAKA 29 (Agerpres). — în orașul Liwingston, din Zambia, a avut loc o intîlnire între președintele zambian, Kenneth David Kaunda, și președintele interimar al R.S.A., Frederik de Clerk. Au fost examinate evoluții din sudul Africii și aspecte ale relațiilor bilaterale.
COLUMBIA

Măsuri împotriva traficanților de drogurinate 160 de imobile, confiscate peste 1 200 de vehicule și importante cantități de arme.BOGOTA 29 (Agerpres). — în cadrul amplei ofensive împotriva traficanților de droguri, declanșată de guvernul columbian, președintele Columbiei, Virgilio Barco, a emis o serie de decrete care prevăd confiscarea bunurilor celor vinovați de asemenea activități, inventarierea tuturor aeroporturilor de pe teritoriul țării și pedepse drastice împotriva celor care-i ascund pe traficanții de droguri.Potrivit agenției Efe, de la 19 august, de cînd guvernul polumbian a decretat „război total11 traficanților de droguri, au fost arestate circa 12 000 de persoane, au fost rechizițio-

BOGOTA 29 (Agerpres). — Președintele Columbiei, Virgilio Barco, a declarat că lupta împotriva trafi- canților de. stupefiante va continua fără răgaz pină la distrugerea organizațiilor acestora, relevă agenția Efe.Intr-un mesaj difuzat de mijloacele de comunicare în masă, șeful statului a afirmat că cea mai violentă organizație criminală cunoscută vreodată în lume este cea a traficanților de stupefiante. El a adresat un apel la unirea forțelor întregii omeniri pentru combaterea acestui flagel.

Deschiderea Tîrgiilui internațional
de la— Cea interna- deschis firme

Damasc
-ii

DAMASC 29 (Agerpres). de-a 36-a ediție a Tîrgului țional de la Damasc și-a porțiile cu participarea unor și companii din 29 de țări, intre careși România. ■ Tîrgul a fost inaugurat sub înaltul patronaj al președintelui Siriei, Hafez Al-Assad.Țara noastră este prezentă la a-
ceastă ediție, cu o gamă variată de produse din sectorul industriei constructoare de mașini, produse electrotehnice, chimice, petrochimice și ale industriei ușoare.. La festivitatea de deschidere participat ministrul economiei și merțului exterior, Mohammad Imadi. alte oficialități siriene. au co- Al-

ORIENTUL MIJLOCIU
• Grupul statelor arabe la O.N.U. a cerut convocarea de 
urgentă a Consiliului de Securitate • Secretarul general al 
O.N.U. și-a exprimat îngrijorarea fată de continuarea depor
tării palestinienilor din teritoriile ocupate • Sprijin fată de 
eforturile Comitetului tripartit arab însărcinat cu soluționarea 

crizei libanezeNAȚIUNILE UNITE 29 (Agerpres).— Grupul statelor arabe la O.N.U. a cerut convocarea unei ședințe de urgentă a Consiliului de Securitate pentru a fi discutată problema expulzărilor unor palestinieni din teritoriile ocupate — informează agenția A.D.N. Israelul a deportat, duminică. cinci palestinieni, sub acuzația că au participat activ la conducerea revoltei din teritoriile ocupate.

le ce decurg din cea de-a IV-a Convenție de la Geneva.

I.N.A. informează că cei doi președinți, însoțiți de membrii delegațiilor oficiale, au abordat probleme legate de relațiile bilaterale, precum si mijloacele de a le extinde. Au fost examinate, de asemenea, situația din lumea arabă și modalitățile de a întări solidaritatea țărilor arabe.PARTIDUL PANAMEZ REVOLUȚIONAR (P.P.R.) — membru al coaliției guvernamentale — a denunțat prezența in Panama a unul comando armat format din circa 400 elemente conservatoare și membri ai forțelor „contras11 ni- caraguane, care au pătruns în țară venind din Honduras pe la baza americană Howard, din zona Canalului Panama. într-un comunicat dat publicității la Ciudad de Panama. P.P.R. atrage atenția că obiectivul acestui provocarea în rări. comando țară a unor estetulbu-
NUMĂRUL gistrați oficial luna iulie, de 2 546 900, ceea prezintă 9.6 la sută din populației active a țării, informează agenția A.D.N. citind un raport al Ministerului Muncii, dat publicității la Paris.

ȘOMERILOR în Franța a înre- fost, în ce re- totalul
PRECIZARE. Vicepreședintele Republicii Nicaragua, Sergio Ramirez, a declarat, în localitatea

Nagarote, că autoritățile sandiniste sînt ferm hotărîte să aprofundeze procesul național de reformă a- grară.INCENDII DE PĂDURE. Primul- ministru al Greciei. Tzannis Tzan- netakis. a declarat că incendiile de pădure înregistrate în ultimul timp în Grecia au atins dimensiunile unei adevărate catastrofe naționale. La o ședință specială, la care au participat membri ai guvernului și reprezentanți ai organelor locale, el a arătat că. in ultimii ani. incendiile au mistuit peste 50 000 ha de păduri și terenuri agricole. Premierul a cerut întărirea ordinii si o supraveghere mai atentă a zonelor împădurite ale tării.UN CUTREMUR de pămînt s-a produs, marți, în centrul Italiei. După cum informează agenția Efe, epicentrul seismului, care a avut o amplitudine de gradul 6 pe scara Mercalli, s-a situat în vecinătatea localității Monteporzio, la 30 de Roma. Nu s-au înregistrat time. km vic-
InTEMPERATURI SCĂZUTE, Elveția s-a înregistrat in ultimele zile o scădere accentuată a temperaturilor. La altitudini de peste 1 600 m, în munții Alpi și Jura, a căzut zăpadă. în unele zone situate la peste 4 000 de metri altitudine mercurul termometrelor a ajuns Ia minus 11 grade Celsius.

NAȚIUNILE UNITE 29 (Agerpres). — Secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, și-a exprimat „adînca îngrijorare11 față de continuarea deportării de palestinieni din teritoriile ocupate.Cerind Israelului să respecte prevederile celei de-a IV-a Convenții c}e la Geneva referitoare la obligațiile țărilor care au sub ocupație teritorii străine. Perez de Cuellar iși exprimă- speranța că toți cei care au fost deportați vor putea reveni în curind la căminele lor. în acest context, secretarul general al O.N.U. reafirmă respingerea categorică de către Liban a conceptului israelian potrivit căruia palestinienii din teritoriile ocupate not fi deportați în sudul Libanului.După cum s-a mai anunțat, în luna iulie. Consiliul de Securitate al O.N.U. a adoptat in unanimitate, din inițiativa țărilor nealiniate membre ale acestui organism, o rezoluție care cere Israelului să pună capăt acestor practici și să respecte obligații-

AMMAN 29 (Agerpres), — Susținem eforturile Comitetului tripartit arab însărcinat cu soluționarea crizei libaneze de a surmonta dificultățile care s-au ivit în calea Îndeplinirii misiunii saie — a declarat, la Amman. Marwam Al-Qassem, vi- cepremier și ministru de externe al Iordaniei — informează agenția M.A.P. Desemnat la ultima reuniune la nivel inalt a țărilor arabe, de la Casablanca. Comițețul tripartit este format din reprezentanții Ar>" biei Saudite. Marocului și AlgeriBEIRUT 29 (Agerpres). — Ministerul de Externe libanez a cerut misiunii sale permanente la O.N.U. să înainteze o plîngere Consiliului de Securitate in legătură cu bombardamentele efectuate de forțele ișrae- liene de ocupație duminica trecută asupra localității Ein Bcrswar din regiunea sudică libaneză, informează agenția M.E.N.A.în Cisiordania și sectorul Gaza continuă greva generală, relatează a- gențiile de presă. La chemarea conducerii unite a revoltei, populația palestiniană din teritoriile ocupate participă la mitinguri și demonstrații de protest împotriva deportării de către autoritățile israe- liene de ocupație a cinci militanți palestinieni. împotriva represaliilor autorităților de ocupație. (Agerpres)

Cînd simulacrul ia locul

Cu mai bine de o jumătate de 
secol in urmă, un tinăr actor si om 
de teatru american (Orson Welles) 
dobindea, peste noapte, celebritatea 
datorită unui scenariu radio
fonic, care, sub forma unui re
portaj „de la fafa locului", trans
mitea minut cu minut amănunte 
asupra invaziei unor „marțieni" 
veniți pe Terra cu intenții beli
coase. Realizat cu mult realism, re
portajul fictiv a stirnit o panică de 
nedescris in rindul a milioane de 
ascultători pe tot cuprinsul ' Ame
rica, care au crezut că au de-a 
face cu o invazie adevărată.

lată că, la distantă de decenii 
— si tot peste ocean — procedeul 
se repetă, dar de data aceasta in
tențiile nu au nimic comun cu am
biția (care pină la urmă s-a soldat 
cu rezultate atit de neașteptate) de 
a da unui act artistic aparenta 
vieții. Dimpotrivă, scopul urmărit 
este acela de a mistifica realitatea, 
silind-o, pur si simplu, să urmeze 
schemele ficțiunii. Concret, este 
vorba de tehnica cunoscută în lim
bajul de specialitate sub numele 
de „docudrama11 (dramatizare cu 
caracter documentar), care, propu- 
nîndu-și să reconstituie cu ajutorul 
unor actori o presupusă întîmplare 
reală, a invadat, in ultimul timp, 
canalele televiziunii americane. 
Pină nu de mult, asemenea drama
tizări eraw transmise in cadrul 
unor programe speciale si asupra 
caracterului lor fictiv nu exista nici 
un dubiu. De curind însă, ele au în
ceput să-și facă loc și In cadrul... 
buletinelor de știri ! Cel mai recent 
exemplu se referă la o prezumtivă 
afacere . de. spionaj, care, potrivit 
înseși recunoașterilor oficiale, este 
departe de a fi elucidată, implicat 
fiind un membru al serviciilor di
plomatice americane. Or. cu puține 
zile în urmă, telespectatorilor care 
urmăreau buletinul de știri si co
mentarii „World News Tonight11 ale 
uneia din marile rețele TV ameri
cane le-a fost prezentată, ca o „ex
clusivitate" senzațională, o înregis
trare video, aparent realizată cu 
ajutorul unei camere ascunse, in 
care putea fi văzut diplomatul res
pectiv încredintind o geantă cu do
cumente presupus secrete unui 
„agent străin". Cu alte cuvinte, o 
dovadă zdrobitoare a vinovăției ce
lui in cauză. Abia după cîteva ore, 
cînd înregistrarea a fost reluată, 
dedesubtul imaginii a apărut in
scripția lămuritoare : „simulacru". 
Așadar, înregistrarea nu era auten
tică, diplomatul nu era diplomat si

realității
firește nici agentul agent, totul 
fiind o banală si nu prea reușită 
înscenare, in genul serialelor de 
duzină. Cîteva zile mai tîrziu, pre
zentatorul Peter Jennings, o cunos
cută personalitate a televiziunii 
americane, și-a cerut scuze tele
spectatorilor, afirmînd că absentă 
inițială a precizării cuvenite s-a 
datorat unei „erori".

Scuzele nu au convins, insă, și 
prestigiosul cotidian „New York 
Times" a publicat un articol unde 
este denunțată această „scanda
loasă mostră de gazetărie fără 
rușine". Autorul, un fost gazetar 
TV cu vechi state de serviciu. Fțed 
Friendley, nu s-a sfiit să declare 
că motorul unei asemenea grave 
abateri de la etica profesională îl 
constituie „setea de cîștiguri bănești11. Referindu-se și la alte cazuri 
tot atit de blamabile, inclusiv din 
presa scrisă, de afirmații nedovedite 
sau informații dubioase provenind 
din surse anonime, autorul averti
zează că „activitatea de informare și sălile de redacție americane sînt în pericol11, propunind ca înregis
trarea video amintită să fie pre
zentată la cursurile de ziaristică 
drept „exemplu de cum nu trebuie făcută gazetăria11.

Propunere salutară, firește. Pentru 
că altminteri ne-am pomeni într-o 
situație in care totul ar fi posibil, 
după bunul plac și interesul co
manditarilor emisiunilor de televi
ziune sau patronilor presei de mare 
tiraj, tn care, mergind pe firul 
aceleiași logici de a transforma fic
țiunea in realitate, armele nucleare, 
de pildă, ar fi descrise drept cea 
mai mare binefacere pentru ome- 
nire, datoria externă, o formă ge
neroasă de ajutor oferit țărilor in 
curs de dezvoltare, șomajul ar fi 
proclamat inexistent, inegalitățile 
sociale, rasiale ori de altă natură, 
prezentate ca dovezi de netăgăduit 
ale respectării drepturilor omului, și 
cite și mai cite. Ba chiar, judecind 
drept, nici nu e nevoie in această 
direcție de un prea mare efort an- , 
ticipativ ori de cine știe ce joc al 
imaginației, pentru că. din păcate, 
în unele mijloace de informații 
americane și. in general, occiden
tale, denaturările tind să capete — 
și nu de ieri, de azi — circulație, 
curentă. Exemplele nu lipsesc și 
poate și ele ar trebui să figureze 
ca material didactic de felul cum nu trebuie făcută gazetăria. Evi
dent, cea care merită cu adevărat 
acest nume.

R. CAPLES€U
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