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Ritmuri superioare de lucru
pe șantierele de investiții

In ansamblul eforturilor care se fac în această perioadă pentru realizarea ritmică, integrală a planului la toti indicatorii, punerea în funcțiune la termenele stabilite si chiar în avans a noilor capacități de producție prezintă o importanță cu totul deosebită. Această cerință izvorăște din însuși faptul că, după cum se știe, pentru fiecare utilaj si instalație cu termen de punere in funcțiune în acest an s-au stabilit sarcini de olan precise, care au fost luate in calcul la întocmirea balanțelor materiale pe ansamblul economiei naționale.Este necesar, prin urmare, ca pe fiecare șantier să se

întocmească grafice zilnice de lucru în strictă concordantă cu termenele de racordare lâ circuitul productiv al noilor obiective, să se asigure o temeinică organizare a muncii, astfel incit activitatea să se desfășoare în cele mai bune condiții. în acest context, o răspundere deosebită revine furnizorilor de utilaje. care trebuie să livreze la timp, în ordinea de montaj echipamentele necesare noilor obiective de investiții.Cum se acționează pentru accelerarea ritmurilor de lucru ? Iată concluziile desprinse de corespondenții „Scînteii" în urma raidurilor efectuate in aceste zile pe două mari șantiere de investiții.

PERFECTIONAREA CONȚINEA A SOCIETĂȚII
-legitate a dezvoltării socialiste a patriei

Se poate afirma cu deplin temei că al IX-lea Con- 
greș al partidului a deschis calea unei gîndiri noi, re
voluționare, redind partidului și poporului sentimentul 
de demnitate și încredere în forțele proprii, înarmînd 
partidul cu linia politică generală, cu strategia revolu
ționară, în concordanță cu legile obiective, universal- 
valabile, cu principiile socialismului științific, care au 
fost și sînt aplicate în mod creator la condițiile și rea
litățile din România.

NICOLAE CEAUȘESCU

0 nouă salbăIn aceste zile, cînd întrecerea socialistă pentru intimpinarea Congresului al XlV-lea al partidului cunoaște un avint, pe șantierele celor trei hidrocentrale — Voila, Viștea și Mindra — care se construiesc pe Oltul Superior, în zona județului Brașov, se desfășoară o impresionantă bătălie în care constructorii și mon- torii dau măsura hărniciei, competenței și devotamentului lor pentru gțăbireă momentului punerii în funcțiune a acestor obiective energetice. .O apreciere cu privire la ritmul de lucru și stadiul lucrărilor pe cele trei șantiere ne-a fost făcută de ing.

de hidrocentraleloan Giungara, șeful secției de exploatare : „Se poate afirma că ritmul de lucru s-a intensificat in ultimele luni pe toate șantierele, ne-a spus interlocutorul. Constructorii și montorii răspund în felul acesta chemării adresate de conducerea partidului și statului nostru tuturor oamenilor muncii de a. acționa cu și mai multă hotârîre pentru îndeplinirea integrală a planului pe acest an pină la Congresul al XlV-lea. In ce ne privește, obiectivele pe care ni ■le-am propus vizează punerea în funcțiune ipainte de termen a celor trei hidrocentrale, fapt pentru care constructorii șl montorii acționează

pe harta țăriizi de zi în vederea intensificării ritmului de lucru".Să dăm deci cuvîntul faptelor pentru a vedea cum se concretizează e- forturile constructorilor.Pe șantierul de la Voila lucrările de construcții și montaj se găsesc in faza finală. Practic, pe șantier au rămas doar o mină de constructori și cțteva utilaje care mai lucrează la executarea contracanalului mal-stîhg care va colecta apele din zonă. Primul hidroagregat a fost pus în funcțiune cu cîteva luni in urmă, iar de atunci funcționează fără întrerupere. în ultima perioadă, toate forțele au fost concentrate la finali

zarea lucrărilor de montaj la cel de-al doilea hidroagregat. Și iată că, incepind cu 25 august, cel de-al doilea grup energetic a început să producă.— Angajamentul nostru, ne spune maistrul Gheorghe Ghimpu, care conduce lucrările de montaj, este ca in zilele următoare să realizăm prima rotire a turbinei cu apă, iar după aceea să conectăm și acest grup la sistemul energetic național. Pentru aceasta, toți oamenii sint puternic mobilizați. Membrii formațiilor conduse de Dumitru Drăghici și Nicolae Vlăsceanu muncesc cu o rară dăruire pentru ca să-și respecte angajamentul asumat. Ne grăbim să terminăm lucrările și pentru faptul că sin- tem așteptați pe alte șantiere hidroenergetice.La Viștea, ritmul intens în care s-a muncit în ultima perioadă a - apropiat și mai mult lucrările de stadiul final. De pe baraj se pot vedea splendida siluetă a corpului centralei electrice, precum și zona viitorului lac de acumulare.— Canalul de fugă l-am terminat nu de mult, și în același timp am deviat Oltul peste baraj, ne spune ing. Constanțu Botez, șeful de brigadă. Acum sintem concentrați cu toate forțele in albia lacului, unde lucrăm la executarea umpluturilor și beto- *------ ----- >-------------------——-
(Continuare în pag. a III-a)
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SUHNGEREA SI DEPOZITAREA RECOLTEI DE TOAMNA
— cele mai urgente sarcini ale oanuaflor muncii

• Recoltarea florii-soarelui — încheiată grabnic, în toa
te județele cultivatoare, spre a se evita pierderile de semințe 
prin scuturare

• La livrarea sfeclei de zahăr să fie respectate graficele 
întocmite între unitățile cultivatoare și fabricile de prelucrare

• Peste tot unde porumbul s-a copt, să se intensifice 
culesul și depozitarea recoltei

• Prioritate recoltării culturilor de pe terenurile destinate 
insămînțărilor de toamnă

• Conducerile unităților agricole au datoria să asigure 
numărul necesar de oameni la strîngerea legumelor și fructe
lor, spre a putea fi respectate programele zilnice de livrări

• Produsele, recoltate în cursul unei zile, pînă seara să 
fie transportate din cîmp, spre a se evita orice pierderi de recoltă

Datorită evoluției vremii — temperaturi foarte ridicate pentru a- ceastă perioadă — in județele din sudul țării recoltarea culturilor de toamnă a început mai devreme decît în alți ani. Pe zi ce trece, ritmul acestor lucrări se aglomerează întrucît în multe locuri s-a trecut, pe un front larg și cu toate forțele, la culesul porumbului, cultură cu mare pondere in agricultura țării noastre. Tocmai de aceea cooperatorii, mecanizatorii, ceilalți locuitori ai satelor au datoria de mare răspundere de a munci cu hărnicie, din zori si pînă seara, pentru a stringe, transporta și depozita roadele bogate ale acestui an. concomitent cu efectuarea lucrărilor necesare în vederea pregătirii recoltei anului viitor. In- trucit volumul lucrărilor de efectuat în această perioadă este foarte mare, se impune ca pretutindeni organele și organizațiile de partid, consiliile populare si conducerile unităților agricole să acționeze cu răspundere pentru a asigura efectuarea lor în termene foarte scurte, de cea mai bună calitate.In mod deosebit, în aceste zile se impune a fi grăbită recoltarea culturilor care au ajuns la maturitate, și cu deosebire a florii-soarelui. Cu forțe sporite și mai bine

de pe ogoareorganizat trebuie să se acționeze la recoltarea acestei flituri in județele in care realizările se situează sub media zonei întîi.Membrii Cooperativei Agricole de Producție Ulmu, județul Călărași,. au raportat încheierea recoltării porumbului, obținind o producție de 32 630 kg la hectar. . De altfel, in multe unități agricole mijloacele mecanice și forța de muncă ău fost concentrate Ia recoltarea porumbului. Pentru ca întreaga recoltă să fie strînsă la timp, transportată si depozitată în cele mai bune condiții, trebuie luate măsuri care să asigure folosirea mijloacelor mecanice la întreaga capacitate, participarea la cules a cooperatorilor, a tuturor locuitorilor de Ia sate.O parte din terenurile de ne care se stringe acum recolta este destinată însămîntării griului si altor culturi de toamnă. întrucît nivelul viitoarei producții depinde in mare măsură de calitatea arăturii, trebuie asigurate condițiile necesare realizării unui bun pat germinativ. Aceasta presupune ca floarea-soarelui. porumbul, soia si cartofii de pe toate terenurile destinate însă-' mîntărilor de toamna să fie recol-
(Continuare in pag. a IlI-a)

Istoria poporului român a înscris la loc de frunte momente care au determinat in mod hotărîtor întreaga dezvoltare a patriei. Astfel de momente, ce constituie adevărate culmi ale progresului istoric, ale luptei dintre vechi și nou — lege obiectivă a tuturor revoluțiilor — au fost întotdeauna urmate de transformări înnoitoare radicale — politice, economice și sociale. Este profund semnificativă, in acest sens, aprecierea pe care a dat-o recent tovarășul Nicolae Ceaușescu, la sărbătorirea revoluției victorioase din August 1944, evenimentelor istorice de acum 45 de ani. Conducătorul partidului și statului nostru a subliniat : „In existenta milenară a poporului nostru, revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimpe- rialistă de Ia 23 August 1944 reprezintă, s-ar putea spune, cel mai important eveniment, deschizind pentru prima oară calea unei adevărate libertăți și independențe, a trecerii puterii in miinile poporului, care a asigurat infăptuirea, sub conducerea Partidului Comunist Român, a năzuințelor intregii națiuni, făurirea celei mai drepte orinduiri — orin- duirea socialistă pe pămintul patriei noastre**.Viața a dovedit că fără înfăptuirea actului revoluționar de la 23 August 19'44 în România nu ar fi fost făurită proprietatea întregului popor și cooperatistă, nu ar fi fost desființate clasele exploatatoare și exploatarea, nu s-ar fi putut trece la edificarea noii orinduiri — a dreptății sociale, a libertății și demnității omului. Actului istoric de demnitate națională de la 23 August 1944 i-a urmat, în procesul dezvoltării orinduirii noastre socialiste, Congresul ai IX-lea al Partidului Comunist Român, care a reprezentat, așa cum se arată în recenta cuvîntare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, „un moment hotăritor pentru făurirea cu succes a socialismului in România**.După 23 August 1944, in România s-a desfășurat un amplu proces revoluționar ce a schimbat în mod fundamental întregul curs al muncii

și vieții poporului. Cucerirea de către popor, sub conducerea partidului comunist, a puterii politice și economice, naționalizarea principalelor mijloace de producție, in 1948, trecerea la cooperativizarea agriculturii, proces inițiat in 1949 și încheiat în linii mari in 1962, dezvoltarea planificată a economiei, alte numeroase transformări revoluționare au asigurat condițiile esențiale pentru organizarea socialistă a societății românești. în același timp însă, în condițiile specifice trecerii la înfăptuirea unei societăți noi, pe. un drum nou, s-au săvîrșit greșeli și abuzuri' care au reprezentat o frînă pentru dezvoltarea socialismului in patria noastră. Momentul decisiv care a determinat, pe baza finei profunde analize științifice, revoluționare, înlăturarea dogmatismului și a conservatorismului, a atitudinii de ploconire față de tot ce era străin, a „modelului unic** și a altor concepții anacronice l-a constituit Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român. Atunci s-a deschis larg, în istoria poporului nostru, în dezvoltarea societății românești, calea unei gîndiri noi, revoluționare. Atunci le-a fost redat partidului și poporului sentimentul demnității naționale, al încrederii depline în forțele proprii. A fost elaborată o nouă strategie revoluționară a partidului nostru, în concordantă cu legile obiective, universal-valabile, cu principiile socialismului științific, aplicate creator pe baza învățămintelor istoriei patriei, a realităților interne și a tendințelor înaintate progresiste din viata internațională.La Congresul al IX-lea, destinele partidului, ale țării au fost încredințate, în deplin consens cu voința comuniștilor, a întregului popor, tovarășului Nicolae Ceaușescu, proeminentă personalitate a istoriei contemporane a României. In Tezele pentru apropiatul forum suprem al partidului, ce se va desfășura în toamna acestui an, se arată : „Orientările stabilite de Congresul al IX-lea — în elaborarea cărora rolul hotăritor l-a avut tovarășul Nicolae Ceaușescu — au promovat

un spirit nou în întreaga operă de construcție socialistă, au deschis cimp larg afirmării energiilor creatoare ale poporului, au redat națiunii noastre sentimentul demnității și increderii in forțele proprii, au cimentat unitatea sa de nezdruncinat in jurul partidului comunist**.Punctul nodal al noii gîndiri politice promovate de tovarășul Nicolae Ceaușescu il constituie concepția despre revoluție. Continuitatea procesului revoluționar a fost definită in mod științific, pe baza unei analize temeinice a realităților interne și internaționale, drept legitate obiectivă a construcției socialiste. Secretarul general al partidului a evidențiat cu putere adevărul că, în societatea românească, la fel ca în oricare societate ce a pășit pe calea edificării noii orinduiri sociale, complexitatea procesului revoluționar. cerințele și exigențele lui impun așezarea, la temelia tuturor prefacerilor înnoitoare, politice, economice și sociale, a principiilor socialismului științific, dezvoltarea lor. îmbogățirea neîncetată a acestora cu u- riașele cuceriri ale științei, ale ex- perinței celei mai înaintate din toa- <e domeniile. Pe această bază, la nivelul partidului, al întregului nostru popor, s-au conturat un mod nou de a gîndi, o nouă concepție despre rolul muncii creatoare, de esență revoluționară. ce își demonstrează edificator superioritatea.Conceptul de revoluție continuă Integrează și continuitatea perfecționării întregii societăți. După Congresul al IX-lea, perfecționarea intregii activități economico-sociale s-a afirmat drept legitate a dezvoltării socialiste a patriei. Acest proces se va intensifica și mai mult în viitor. In recenta sa cuvîntare, tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat că „în realizarea obiectivelor dezvoltării viitoare vom acționa cu toată hotărirea pentru perfectionarea sistemului de conducere și planificare a tuturor sectoarelor**; pentru „perfecționarea sistemului de relații între clase și grupări sociale**; o a-
(Continuare in pag. a IV-a)

In dezbaterea partidului,

a întregului popor
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Climatul participării

r—---------------------------------------
SIBIU '■ Exportul — 

îndeplinit exemplarRealizarea exemplară a producției fizice și în mod special a celei destinate exportului constituie una din preocupările de prim-or- din ale harnicului colectiv de muncă .al întreprinderii de Confecții „Steaua Roșie** din Sibiu, colectiv distins cu „Ordinul Muncii** clasa a II-a pentru ocuparea locului II în întrecerea socialistă pe anul 1988. Printr-o mobilizare exemplară, prin perfecționarea continuă a activității de producție, prin optimizarea fluxurilor tehnologice și aplicarea unor tehnologii noi. de mare productivitate, au fost onorate în avans o parte din contractele încheiate cu partenerii externi. Darea în folosință a stației-pilot asigură condiții optime pentru cercetarea uzinală. ceea ce contribuie la experimentarea tehnologiilor noi, faci- litind transferul rapid în producție a acestora, și asigură o mare flexibilitate procesului de producție. Realizările de pînă acum și măsurile luate pentru aplicarea unor tehnologii de lucru de mare eficiență asigură condiții ca angajamentul colectivului de a îndeplini planul lâ export, pe acest an. pină la Congresul al XlV-lea să fie 
realizat' "eXefnplar. (Ion Onuc 
Nemeșii

| DIN^ȚWLITA^^C^TĂ^ ȚÂRII

• reportaje • însemnări •

Se conduce in forță, contra cronometru parcă. Nimeni n-are timp să se uite la munți, la brazi, la Bis- tra. Aleargă autobasculantele de 16, de 20 tone — încărcate ochi. Trec de-ți taie respirația, la centimetru, unele pe lingă altele, pe șoseaua șerpuită. Doar se mută munții, se fac lacuri, se fac tunele, se sapă, se construiește. Mai este și vreme bună, așa că nici o clipă nu trebuie pierdută. Soarele chiar arde și la Poiana Mărului, adică la poalele munților Poiana Ruscă, pe Valea Bistrei, la cariera de argilă — il simți din plin. Un excavator înghite argila (cam 4 000 mc pe zi), o îndeasă in spinarea autobasculantelor pentru a b trimite la baraj. La baraj s-a ajuns la cota 575 m — la argilă, la cota 583 m — la anroca- mente și buldozerele fac depuneri : în nucleul argilei, depuneri de filtre (a- dică nisip și piatră), de an- rocamente. Care-i ținta ? Să depună într-o lună 32 000 mc argilă, 80 000 mc

anrocamente, 20 000 mc filtre...— Ce-nseamnă un baraj, de fapt, tovarășe director ?— înseamnă utilaje, tehnologie și colectiv disciplinat. Abia ii ținem pasul inginerului Pop Ștefan, di-
ca la curse, printre giganții șoselelor, ne conduce in viteză la microhidrocentra- la Bistra nr. 9, care va fi foarte, foarte curind dată in funcțiune, unde pietrari, zidari își pregătesc terenul pentru ultimele lucrări. A-

ducem totuși la casa vanelor...— Pină la urmă, omul vede un baraj, o uzină, un lac și gata. Ce-i sub munte., nu se mai știe. Sint kilometri și kilometri de tunele, aducțiuni, accese, case
Constructorii înfruntă muntele

rectorul Antreprizei de Construcții Hidroenergetice Bistra — Poiana Mărului. De la baraj mergem la aducțiunea principală — front priză Turnu Ruieni— unde se lucrează la reprofilare, la baza puțului, și betonare viro- le. Un vagonet curios— un fel de mocăniță — automalaxor, dispare în tunel să ducă betonul. Se încarcă, se descarcă, se aud comenzi de la distanță. Nimeni nu stă. De la front priză Turnu Ruieni, o „Dacie". care abia se strecoară,

jungem șl la Turnu Ruieni, la caverna centralei, intrăm pe cota blocului de montaj, vedem casa vanei sferice, nișa transformatorului, hăuri uriașe betonate care abia așteaptă să simtă rotirea turbinelor. Trebuie să coborim pe casa scării ca să pătrundem și la cota camerei spirale, ca să reținem și imaginea distribuitorului... Sus, la nodul de presiune, însă, pe platformă intrăm prin tunele, pe galeria de acces, străbatem cîteva spte de metri de întuneric beznă ca să ne

de vane ; adică mii de ore de muncă pentru că fiecare metru este pur și sirhplu cîștigat. Numai pentru prima punere in funcțiune vor fi 22 km de subteran. Iar pentru toată lucrarea — 120 km, adică distanța București — Sinaia, deci un complex energetic compus din Uzina hidroelectrică Ruieni, Uzina hidroelectrică Riul Alb, U- zina hidroelectrică Mărul... Da, e simplu de spus, O lucrare hidro se compune din ■: barajul propriu-zis, din aducțiunea principală

(drumul apelor) — cum este cea de la Poiana Mărului. care are 9 842 m, nodul de presiune dintre a- ducțiune și galeria forțată ; o . centrală . subterană ca cea de la Turnu Ruieni și galeria de fugă... Dar, înainte de toate, înseamnă munca miilor de oameni. Aici nu rezistă cel care nu vrea să muncească. Vine cite un stagiar, de exemplu, și vrea confort, vrea casă, vrea de toate, dar chef de muncă n-are. Are insă unchi, veri care încep să mă piseze să nu-1 dau la Ruieni, că-i prea departe, să-l țin in Caransebeș. N-am baraj în Caransebeș — le spun. Du- ceți-1 la București, dacă puteți. Apoi îl chem, îl fac de două parale și-i explic că-i mai corect să stea noaptea să vadă cum se betonează decît să viseze la Timișoara, la blugi. E mai util să-nvețe ce înseamnă șantier, să arate că n-a pierdut timpul prin facultate, decit să meargă să
(Continuare in pag. a IV-a)

• Păstrez în album o fotografie la care țin enorm. Și nu numai pentru că in vara aceea «Scinteia» a publicat primul reportaj de pe actuala Magistrală Albastră. Pe spatele imaginii am scris : „21—22 iunie 1977. împreună cu brigadierul Laurențiu A. — veți înțelege mai jos de ce nu-i public numele întreg —, la kilometrul 43, pe albia viitorului Canal Dunăre- Marea Neagră".înalt, frumos,, spătoș, șaten, cu ochi albaștri." Laurențiu sosise pe Șantierul National al Tineretului la trei zile după ce colegii săi din ultima clasă de liceu inauguraseră deja tabăra de la Basarabi. A fost întrebat de ce. N-a răspuns, în următoarea săptămînă, muncind mai mult decît ceilalți, recuperase toată întîrzierea. Dar tăcea în continuare. „S-a întîmplat ceva cu el, poate reușiți dv. să aflați ce“, m-a rugat comandantul. Am încercat și... nimic. Abia înainte de a ne despărți Laurențiu s-a explicat : „Dacă-mi promiteți că nu-mi dați numele în ziar vă spun'**. Am z(s da, iar el a continuat : „Vedeți cum arăt, sînt ca piatra, dar bunica și mama hotărî- seră că-s prea slab pentru șantier. Cunoșteau ele un doctor, mi-au scos certificat de inapt. N-am fost de acord. Insă certificatul trebuia anulat de o comisie de medici, după consultații și analize. Trei zile am pierdut pînă le-am adunat pe toate. D-aia am întîrziat...**.L-am încercat : „Păi nu era mai comod acasă 1 «Draguie-n sus, dragule-n jos»...“ „Dar. eu cum m-aș mai fi putut uita în ochii colegilor ? Cum să ies din rinduri ?“Mi-am amintit de ultima întrebare a fostului brigadier — acum trebuie să aibă cam 30 de ani, pe unde o fi?! — într-o discuție recentă cu Eroul Muncii Socialiste Alexandru Fodor, omul care, pentru prima dată în România, a aplicat in construcții metoda co- frajelor glisante. Acum are 64 de ani, cînd afli ce-a lăsat in urma lui ți se taie respirația — printre altele : fabricile de ciment de la Bicaz, Fieni, Medgidia, Hoghiz și Alep (Siria), sute de apartamente la Onești, București, Turnu Măgurele și Mangalia, silozuri la Leh- liu, Costești (Argeș) și Salonic (Grecia), Fabrica de Antibiotice Iași, „Azur** Timișoara, turnuri de răcire Ia centrala electrică Suceava, coșul de fum de 210 m înălțime de la Lupeni... —, dar tot mai lucrează. A fost și a rămas „nr. 1“

in glisări. îmi spunea : „Cit voi 
mai putea am să mă țin in rind 
cu ai mei. Cum, adică să fiu să
nătos și să stau de-o parte ?“Am ales aceste două exemple pentru că ele — deși, se referă la oameni aflați la vîrste diferite pe scala vieții — șiroiesc de semnificații ; pentru că ele vorbesc aproape de la sine și despre apti
tudini (inteligență, talent etc.) ; și despre atitudini (față de societate, față de muncă, față de oameni, față de sine însuși) ; și despre 
trăsăturile voluntare de caracter (consecvență în urmărirea și realizarea scopurilor, hotărîre, fermitate și dîrzenie bazate pe convingeri puternice, bărbăție și curaj, stăpînire de sine, disciplină, independența în acțiuni) ; și despre 
cunoștințe, deprinderi și obișnu
ințe, și despre onestitate și corec
titudine ; și despre emoții și senti
mente ; și despre trebuințe, moti
vații, interese și convingeri. Exemplele de mai sus vorbesc despre toate acestea la un loc — și încă despre alte note definitorii personalităților celor doi. dar ca ei sînt mii și mii, milioane chiar —, dar nu oricum, ci la modul pozitiv. Definesc, adică, în cel mai inalt grad, omul nou, activ, dăruit trup și suflet cauzei partidului și a țării.Pentru că se știe: perceptiv fiind — prin toate simțurile sale —, omul este ca și condamnat să fie participativ. Altă alternativă n-are. Participarea este singura sa soluție de viață. Depinde insă de opțiunea fiecăruia : participi, desigur, dar de partea cui, de care parte a baricadei ? Căci se poate participa și la bine, și la rău. La bine — cind te-ai atașat cauzei celor mulți, cauzei progresului. Adică așa cum sint acum, la noi, în România, milioane și milioane de oameni. Cum a fost posibil ?Este meritul istoric al partidului nostru, al comuniștilor, al — pe drept cuvînt — eroicei clase muncitoare, al țărănimii și intelectualității de a fi creat, cultivat și dezvoltat permanent climatul par
ticipării, acea atmosferă politică, socială și morală efervescentă, capabilă să declanșeze energiile latente ale tuturor, să le unească și să le orienteze, în funcție de fiecare etapă istorică, spre cucerirea unor obiective vitale pentru țară și popor. Și nu de ieri-alaltăieri, ci încă din anii grei ai ilegalității.
(Continuare în pag. a V-a)
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in tohatma partiiliilni, ' PROIECTUL PROGRAMULUI-DIRECTIVĂ, 
a întregului noiMir , TEZELE PENTRU CONGRESUL AL XIV-LEA
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© In cincinalul viitor, venitul național va spori cu 35-40 
LA SUTĂ, într-un ritm mediu anual de 6—7 la sută, devansind 
ritmul de creștere al produsului social {

© Va continua și se va accentua caracterul intensiv al 
dezvoltării în toate sferele producției materiale ; ca urmare, 
ponderea cheltuielilor materiale în produsul social va scă
dea la 55 LA SUTĂ in anul 1995 ;

• CIRCA 90 LA SUTĂ din sporul venitului național, pe în
tregul cincinal 1991-1995, se va asigura pe seama creșterii 
productivității muncii sociale ;

© Accentuarea factorilor intensivi ai dezvoltării și crește
rea ponderii serviciilor în structura producției — caracteristici 
ale unei economii dezvoltate — vor conduce la sporirea produ
sului național brut într-un ritm egal cu cel al venitului națio
nal. Calculele arată că în anul 1995 produsul național brut pe 
locuitor va ajunge la CIRCA 70 MII LEI ;

© La baza progresului neîntrerupt al țării, corespunză
tor obiectivelor și direcțiilor prioritare ale dezvoltării, 70—72 
LA SUTĂ din venitul național se va repartiza pentru fondul de 
consum și 23-30 LA SUTĂ pentru fondul de acumulare ;

® iă domeniul industriei, obiectivul principal îl consti
tuie dezvoltarea intensivă, organizarea superioară și moder
nizarea proceselor de fabricație, ridicarea nivelului tehnic și 
calitativ al produselor, creșterea prioritară a subramurilor de 
înaltă tehnicitate, care valorifică cu maximă eficiență munca 
socială. Producția-marfă industrială va spori, în 1995 față de 
1990, cu 525-598 miliarde lei, într-un ritm mediu anual de 
5,5-6 LA SUTĂ ;

© Introducerea mai rapidă a tehnicii noi, aplicarea fer
mă a măsurilor din programele de organizare științifică și mo
dernizare a producției vor reprezenta și în continuare pîrghiile 
de bază ale sporirii productivității muncii și eficienței econo
mice ;

© Productivitatea muncii în industria republicană 
ajunge, în anul 1995, la 565—585 MII LEI PE O PERSOANĂ, 
iar cheltuielile la 1 000 lei producție-marfă se vor diminua cu 
140 LEI față de 1990 ;

® Prin ritmul înalt de creștere — în medie, anual, de 
4—4,5 LA SUTĂ pentru producția globală și de 5,5—6 LA 
SUTĂ pentru producția netă, pe întregul cincinal 1991 — 1995 
— agricultura va participa activ la dezvoltarea echilibrată, ar
monioasă a economiei naționale ;

© înfăptuirea obiectivelor noii revoluții agrare se va ma
terializa în creșterea producției de cereale, care va ajunge, 
pînă în 1995, la 35-40 MILIOANE TONE, iar în zootehnie - 
în sporirea efectivelor și extinderea raselor de animale cu 
randamente superioare, ceea ce va asigura creșterea 
ducției de carne, lapte, lînă, ouă ;

@ Pe ansamblul cincinalului viitor se va realiza un 
lum de investiții de 1 600—1 700 MILIARDE LEI. In cadrul 
durilor alocate industriei, o pondere importantă va reveni 
lizării programelor de modernizare a utilajelor și instalațiilor ; 
în agricultură, accentul va fi pus pe finalizarea programului 
național de îmbunătățiri funciare ;

© Va continua neabătut înfăptuirea politicii de reparti
zare echilibrată a forțelor de producție pe teritoriul țării. In 
anul 1995, în fiecare județ se va realiza un volum de activitate 

( economică de CEL PUȚIN 100 MII LEI PE LOCUITOR, în 23 de 
județe depășindu-se valoarea de 150 MII LEI PE LOCUITOR ;

• Volumul comerțului exterior va spori cu 54—58 LA 
SUTĂ, într-un ritm mai înalt decît al producției materiale și al 
venitului național, ceea ce va conduce la participarea tot mai 
activă a țării noastre la circuitul economic mondial ; ritmul de 
creștere al exporturilor îl va devansa pe cel al importurilor, 
asigurindu-se astfel echilibrul balanței de plăți externe ;

® In viitorul cincinal se va generaliza învățămîntul li
ceal ; întregul tineret va urma școala de 12 ani ; în perioada 
1991 — 1995 învățămintul va asigura pregătirea profesională a 
unui număr de APROAPE 2 MILIOANE PERSOANE.
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„Un obiectiv prioritar este creșterea susținută a 
productivității muncii în industrie, agricultură, con
strucții, transporturi și celelalte ramuri ale economiei. 
Pe seama ridicării productivității muncii sociale ur
mează să se realizeze circa 90 la sută din sporul ve
nitului național pe întregul cincinal".

(Din proiectul Programului-Directivă al Congresului al XlV-lea al Partidului Comunist Român)Noul stadiu de dezvoltare econo- mico-socială a tării noastre — conturat cu limpezime științifică în proiectul Programului-Directivă și în Tezele pentru cel de-al XlV-lea Congres al partidului — impune în continuare o dezvoltare de tip oaii- tativ-intensiv in toate domeniile de activitate. La marele forum democratic din noiembrie 1988. tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU arăta că „și în următorul deceniu. în cel de-al 9-lea plan cincinal, va trebui să punem in centrul preocupărilor dezvoltarea intensivă a întregii activități industriale. înfăptuirea programelor de organizare științifică si modernizare a producției și a muncii, pe baza celor mai noi cuceriri ale $tiin(ei si tehnicii, realizarea unei noi calități a muncii, a producției în toate domeniile de activitate". Potrivit acestor orientări, printre obiectivele prioritare file dezvoltării României în cincinalul 1991—1995, proiectul Programului- Directivă al Congresului al XlV-lea al partidului înscrie „creșterea susținută a productivității muncii în industrie, agricultură. construcții, transporturi și celelalte ramuri ale economiei".In procesul de edificare a societății socialiste, creșterea continuă a productivității muncii ocupă un loc central. în concepția partidului nostru. a secretarului său general, utilizarea cu maximum de eficientă a fondului de timp al națiunii, a fondului de timp de care dispune fiecare întreprindere reprezintă o lege de bază a dezvoltării economico-sociale. încă în raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Congresul al IX-lea al partidului se sublinia : „Se va acorda și în viitor o deosebită atenție creșterii tivității muncii, reducerii de cost și a cheltuielilor de tie — căi principale pentru acumulărilor socialiste, pentru asigurarea unui ritm susținut mersului inainte al economiei noastre și ridicarea bunăstării poporului". Aceste orientări pe care le datorăm secretarului general al partidului au deschis noi și cutezătoare orizonturi e- conomiei naționale, care a cunoscut în această epocă o dezvoltare fără precedent. Astfel, în acest an pro-135 tează cu clarviziune creația. stiinti- de ori mai mare față de anul 1945, fică Originală, astfel incit aceasta : creșterea realizată după Congresul oâVTX-lea fiind de 120 de ori. Iar venitul național este în prezent de 40 de ori mai mare decît în 1945, din care o creștere de 33 ori se realizează de la Congresul al IX-lea. In conformitate cu prevederile proiectului de Program privind creșterea

produc- prețului circula- sporirea

ducția industrială este de

mai accentuată a productivității muncii și cu sarcinile stabilite de Congresul al XIII-lea al partidului, practic în fiecare unitate economică productivitatea muncii trebuie să se dubleze în 1990 fată de 1980 pe baza reducerii consumurilor de muncă pe pro-
producției si a muncii, a determinat creșterea in ritmuri ridicate a productivității muncii în industrie, a- gricultură. constructii-montai si în celelalte ramuri ale economiei naționale. Creșterea an de an a productivității muncii a făcut posibilă

mice, sarcini importante pe linia creșterii productivității muncii.țin noua etapă a făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, cum a indicat tovarășul Nicolae Ceausescu in cuvintarea la recenta Plenară a Consiliului Național al Oamenilor Muncii, „trebuie să folosim cit mai bine si complet capacitățile de producție. să asigurăm creșterea mai puternică a productivității muncii in toate domeniile de activitate. Este bine știut că. cu cit vom ridica mai mult productivitatea muncii, cu cit vom cheltui mai putină muncă, mai puțin timp pentru realizarea unor produse, cu atit va crește mai mult bogăția întregii țări, cu atit mai repede se vor crea condițiile necesare pentru dezvoltarea generală a patriei noastre, pentru ridicarea nivelului de trai al întregii națiuni. Productivitatea muncii a fost, este si
0 opțiune fundamentalii pentru progresul economic
CREȘTEREA PRODUCTIVITĂȚII MUNCII

dus. a organizării mai bune a producției și a muncii, precum șl a automatizării. cibemetizării si robotizării producției.Factor determinant si reprezentativ al nivelului de dezvoltare tehni- că. tehnologică, economică și organizatorică. productivitatea muncii exprimă sintetic si concludent rodnicia muncii sociale. In nivelul productivității muncii își găsesc materializarea gradul de modernitate al utilajelor și tehnologiilor, eficienta cu care acestea sint folosite in procesul de producție, nivelul de calificare al forței de muncă, nivelul de organizare și disciplină a producției și a muncii. Constituind factorul hotăritor de sporire a venitului național, creșterea productivității muncii influențează decisiv ritmul creșterii economice, ridicarea nivelului de trai material si spiritual al întregului popor. îmbunătățirea calității vieții.A crescut rolul științei și tehnologiei ca factori propulsori ai creșterii productivității muncii și eficienței economice, ai dezvoltării laturilor activității economico-sociale. Progresele înregistrate în aceste domenii sint indisolubil legate de prezența activă a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceausescu în fruntea cercetării științifice si tehnologice, care a orientat și orien-

ridicarea substanțială a nivelului de trai, material și spiritual, al întregului popor.Cu toate aceste rezultate remarcabile. in unele unităti economice valorile absolute ale productivității muncii sint incă scăzute fată de nivelul resurselor tehnico-materiale și umane de care acestea dispun. Astfel, analizele efectuate intr-un grup de întreprinderi din industria construcțiilor de mașini. metalurgie, chimie, prelucrarea lemnului, industria ușoară si industria alimentară au scos în evidență neajunsuri în activitatea de conducere și organizare a producției si a muncii, ceea ce a condus la realizarea unui nivel mai scăzut al productivității muncii și al altor indicatori de plan. S-a desprins faptul că principala cauză care a condus la situarea productivității muncii sub nivelul planificat la aceste întreprinderi a fost neîn- deplinirea producției fizice in structura sortimentală prevăzută in plan, fapt ce a creat greutăți in lanț în asigurarea bazei tehnico-materiale in cantitatea, calitatea si la termenele stabilite. La acestea au contribuit nerealizarea unor prevederi din programele proprii ale întreprinderilor privind organizarea si modernizarea proceselor de producție, ceea ce a făcut ca să se mențină serioase neajunsuri in organizarea fluxurilor tehnologice și promovarea' tehnologiilor noi. organizarea

un factor revoluționar si să acționăm întotdeauna creșterea continuă a accs-

șă-și ^ducă o contribuție decisivi} 10 crgonorhică a locurilor de muncă activitate, la progresul multilateral' 1*^ a capacităților de producție.activitate, la progresul multilateral' al societății românești.Dezvoltarea pe baze moderne a întregii economii, conjugată cu utilizarea - eficientă a resurselor de muncă, cu organizarea superioară a
Ținînd seama de aceste aspecte, în recentele documente de partid, în planul național unic se prevăd, in continuare, la nivelul economiei naționale și al fiecărei unități econo-

rămine trebuie pentru teia !“.Așadar, o trăsătură specifică pentru etapa dezvoltării preponderent intensive o reprezintă creșterea mai accentuată a productivității muncii în raport cu cea a înzestrării tehnice a muncii, aceasta fiind apreciată actualmente ca una din corelațiile esențiale ale progresului multilateral. în unele întreprinderi nu se realizează corespunzător această corelație. Ce demonstrează acest lucru ? Pe de o parte o utilizare incompletă. ineficientă a dotării tehnice, a utilajelor si instalațiilor, iar pe de altă parte, o orientare si utilizare — de către consiliile oamenilor muncii — nesatisfăcătoare a fondurilor de investiții. La Consfătuirea de lucru pe probleme economice de la C.C. al P.C.R. din 2—3 martie a.c.. secretarul general al partidului sublinia că este necesar să se asigure o creștere mai accentuată a productivității muncit prin mai zare a muncii mecanizarea, lucrări, dar si nou sistem deDocumentele __________ .cel de-al XlV-lea Congres al partidului. Programul privind creșterea mai accentuată a productivității muncii. Programul privifid îmbunătățirea nivelului tehnic și calitativ al produselor ; stabilesc obiectivele generale privind ‘ introducerea -progresului tehnic, a progresului organizatoric si perfecționarea pregătirii personalului muncitor în etapa dezvoltării de tip intensiv a producției. Principalele obiective ale Programului de creștere a productivității muncii — dublarea în 1990 fată

„ ____ buna organi-si a producției, prin automatizarea unor prin realizarea unui mașini si utilaje, programatice pentru

de 1980, creșterea efectivă a productivității muncii fizice pe baza reducerii consumurilor de muncă pe produs — necesită în continuare. în fiecare întreprindere si oentrală industrială, acțiuni hotărite.Fundamentarea pe baze științifice a programului de creștere a productivității muncii impune stabilirea de către fiecare întreprindere a unei strategii privind creșterea productivității ca parte integrantă a strategiei generale a întreprinderii si are ca obiectiv optimizarea activităților în scopul creșterii eficienței economice. Din punct de vedere al conținutului, strategia creșterii productivității muncii cuprinde descrierea și delimitarea acțiunilor ce au ca finalitate creșterea productivității muncii ; efectul prezumtiv exprimat in economia de muncă vie si alte elemente ale eficienței economice : etapele desfășurării si termenele finale și parțiale aferente ; resursele tehnico-materiale si umane necesare ; responsabilitățile.Forma concretă de direcționare a activităților sau acțiunilor cuprinse in strategia creșterii productivității muncii o reprezintă programele de măsuri care acoperă un orizont de timp mai redus (1 an. respectiv 5 ani) și care fac parte integrantă din planul național unic de dezvoltare economico-socială. Programele de creștere a productivității muncii conțin, trebuie să conțină măsuri si soluții concrete ce vizează introducerea progresului tehnic, perfectionarea organizării si conducerii producției și a muncii. pregătirea si perfecționarea profesională a personalului muncitor.Progresul tehnic, ca direcție fundamentală de creștere a productivității muncii. vizează cele două laturi principale, interdependente : progresul produsului si progresul tehnologiei.Progresul organizatoric, ca proces de perfecționare a organizării si conducerii producției si a muncii prin aplicarea celor mai adecvate principii, metode, forme si măsuri, implică acțiuni la nivelul întreprinderii. cît și la nivelul fiecărui loc de muncă. Creșterea accentuată a productivității muncii transformă , problema pregătirii profesionale într-un imperativ economic si social de cea mai mare însemnătate a dezvoltării de tip intensiv-calitativ.Fundamentarea și realizarea efectivă a creșterii mai accentuate a productivității muncii necesită analize și studii aprofundate în fiecare întreprindere si centrală industrială, stabilirea de către organele autoconducerii muncitorești a unor programe concrete de măsuri si soluții care să asigure pătrunderea si promovarea noului, extinderea si generalizarea inițiativelor valoroase în producție. Creșterea tot mai accen- . tuată, a productivității, rezultat si măsură a conducerii științifice, tre- f'buje șă, devină. în lumina obiectivelor -celui de-al XlV-lea Congres al partidului, o preocupare prioritară a fiecărui colectiv de muncă, expresia contribuției sale la dezvoltarea economiei naționale, la progresul multilateral al patriei.
Dr. Inq. Ion UNGURU

„Un rol tot mai important vor avea organele lo 
cale ale puterii de stat, 
permanent 
rea activă 
socială".

legăturile cu 
a acestora la

Con-Documentele pregătitoare ale greșului al XlV-lea al partidului, supuse dezbaterii comuniștilor, întregului popor subliniază cu pregnanță că perfecționarea rolului și funcțiilor statului, dezvoltarea largă a formelor democratice de conducere, a autoconducerii și autogestiunii, o dată cu întărirea conducerii unitare, pe baza planului național unic au reprezentat și vor continua să reprezinte și in viitor cerințe majore ale edificării noii orînduiri pe pămîntul patriei. In ansamblul acestor cerințe un rol important îl are ridicarea pe un plan superior a întregii activități a organelor locale ale puterii și administrației de stat, care poartă răspunderea nemijlocită pentru organizarea și îndrumarea tuturor domeniilor de activitate din raza lor teritorială.Amplificarea sarcinilor ce revin In viitorul cincinal organelor locale ale puterii și administrației de stat, ca și extinderea atribuțiilor și răspunderilor acestora în procesul a- dîncirii în continuare a principiului autoconducerii fac necesară perfecționarea stilului și metodelor de muncă ale > consiliilor populare, ale cadrelor alese in funcții de conducere, ale întregului aparat, ale tuturor deputaților. In legătură cu preocupările pe această linie, cu noile exigente izvorîte din documentele pregătitoare ale Congresului al XlV-lea al partidului am solicitat opiniile unor deputați și lucrători ai consiliilor populare din județul Timiș.Laurențiu Rujoi, prim-vicepreședinte al Comitetului Executiv al Consiliului Popular Județean Timiș : Pentru înflorirea în continuare a localităților județului nostru, pentru transpunerea în viață a programelor conturate de documentele viitorului forum al partidului se impune ca o necesitate acută desfășurarea unei lupte neîmpăcate împotriva rutinei, a oricăror manifestări de conservatorism. împotriva practicilor birocratice, consiliile populare, aparatul a- cestora, deputății avind datoria să acționeze într-un spirit militant. înnoitor, cu inițiativă și răspundere. Fac toate aceste sublinieri, care privesc în egală măsură consiliile populare comunale, orășenești și municipale din județ, ca și activitatea consiliului popular județean, intrucît nu o dată în munca organelor puterii și administrației de stat din județul nostru se mai întilnesr unele act'uni formale, lipsite de eficiență, intîlniri cu cetățeni: si chiar sesiuni ale consiliilor pcmu’are caracterizate prin discuții generale, prezentarea de statistici sau analize abstracte care, în

care trebuie să-și întărească 
masele, să asigure participa- 
întreaga activitate economico-

(Din Tezele pentru Congresul al XlV-lea al P.C.R.)fapt, nu aduc nim!c nou, ci împiedică doar luarea unor măsuri temeinice. corespunzătoare. în concordantă cu realitățile și cerințele vieții. Aș include aici, pentru exemplificare. domeniul industriei mici, al serviciilor și întreținerea fondului locativ. unde activitatea unităților de consiliului popular cu cetățenii. Cumprofil nu se ridică încă la nivelul procedăm noi concret ? Folosim atit

solicitărilor îndreptățite ale populației.Pornind de la noile exigențe cuprinse in documentele pregătitoare ale Congresului al XlV-lea al partidului privind stilul de muncă ai organelor locale ale puterii de stat, în munca aparatului consiliilor populare din județul nostru, a deputați- lor și cadrelor de conducere se impune cultivată cu mai multă insistentă ideea că nu înregistrarea numărului de ședințe, nu volumul programelor de măsuri întocmite trebuie să prevaleze, ci faptele, rezultatele concrete, rezultate care vor fi cu atit mai rodnice cu cit consiliile populare vor depune mai mult interes și vor manifesta mai rnultă perseverentă în consultarea cetățenilor și atragerea lor la materializarea obiectivelor stabilite. Apare necesar de aceea, după părerea mea, nu corectată, ci eradicată practica acelor lucrători din consiliile noastre populare și chiar a unor deputați care, din păcate, mai pun pe primul plan registrele, evidențele, uitînd că reprezintă organul local al puierii și administrației de stat, ce poartă mandatul maselor, mandat ce îi obligă la un contact direct și permanent cu oamenii în numele cărora acționează și pentru care trebuie să acționeze.REDACȚIA : Care sint acele mo
dalități și forme concrete de reali
zare a dialogului consiliului popular 
cu cetățenii asupra cărora trebuie 
să se pună un mai mare accent in 
perioada următoare ?Titu Bojin, primarul comunei Re- metea Mare : Studiind documentele pregătitoare ale Congresului al XlV-lea al partidului și raportîn- du-le la practica activității curente

a consiliului nostru popular, consider că actualul cadru organizatoric, bazat pe structurile create în țara noastră, din inițiativa secretarului general al partidului, oferă posibilități multiple de promovare și extindere a dialogului
democratice

gestii și studii eșalonate pe luni și ani și care, nu o dată, reiau acest circuit de la început, fără a fi întotdeauna rezolvate în timp util, nici măcar cele pentru care există toate posibilitățile. Or. în momentul de fată și în etapa următoare, cînd procesul dezvoltării localităților este atit de complex și de rapid, soluțiile se cer găsite și aplicate operativ și nu înregistrate în dosare pentru a fi ținute in evidență.Dan Trițoiu. prim-vicepreședinte al Comitetului Executiv al Consiliului Popular Municipal Lugo.i : Ținînd cont de specificul etapei următoare, sint totuși cîteva direcții prioritare în care va trebui să acționăm pentru perfecționarea stilului de muncă al primăriei noastre. In primul rînd. pentru a mări aria conlucrării cu cetățenii, este necesar ca toate propunerile de plan in profil teritorial să

metodele dialogului în forme organizate — adunările cetățenești, in- tilnirile dintre deputați și alegători, audiențele, ședințele .. ' /“de masă și obștești, activitatea comisiilor permanente forme așa-zise ad-hoc : direct cu oamenii pe stradă, la ei a- casă, la locul de muncă. Experiența ne-a dovedit că acest dialog, purtat cu cetățeanul, se leagă mai simplu, mai firesc, dar și mai aplicat. Faptul că promovînd un asemenea stil de muncă primăria noastră a reușit ca in numai doi ani și jumătate să ridice comuna de la mijlocul clasamentului pe locul doi în întrecerea socialistă pe județ ne stimulează să perseverăm în continuare în amplificarea dialogului cu oamenii, dialog care vizează. în esență, valorificarea cit mai deplină a gîndirii, inițiativei și capacității de creație a cetățenilor, atragerea tuturor acestora la dezbaterea responsabilă a tuturor problemelor legate de prezentul și viitorul localității în care trăim și muncim.Laurențiu Rujoi : In viziunea secretarului general al partidului nostru. tovarășul Nicolae Ceaușescu, dialogul cu oamenii, conlucrarea consiliilor populare cu masele nu înseamnă și nu trebuie să se rezume — cum. din păcate, se mai intimplă în județul nos'ru — la întocmirea unor liste de probleme — firește necesare si acestea cînd este cazul — care să fie apoi înaintate altor organe sau compartimente spre rezolvare, ci înseamnă, in primul rînd. soluționarea efectivă a acestor probleme. Faptul că nu se procedează întotdeauna așa are drept rezultat apariția la unele consilii populare din județ a tot felul de dosare cu propuneri, su-

organizațiiloretc., cit și îndialogul
fie discutate cu oamenii, căutînd astfel și soluțiile cele mai eficiente pentru îndeplinirea lor. In al doilea rînd, raționalizarea aparatului consiliilor populare, pe de o parte, și creșterea răspunderilor acestora, pe de altă parte, impun mecanizarea prelucrării unor date (cel puțin in domeniul financiar) și. totodată, atragerea în mai mare măsură a activiștilor obștești din rindul comitetelor de cetățeni. Bunăoară, la noi în municipiu au fost delegate o serie din atribuțiile compartimentelor de specialitate ale primăriei la nivelul comitetelor de cetățeni, proces pe care îl vom extinde în continuare. In al doilea rînd, dar poate pe primul loc ca importanță, se află întărirea rolului deputaților in mecanismul vieții sociale, implicarea lor in mai mare măsură in îndeplinirea hotăririlor adoptate, in antrenarea cetățenilor la întreaga viață a localității.Vasile Minescu. deputat in circumscripția nr. 45 din municipiul Timișoara : In ce mă privește, din practica personală de mai multe legislaturi, pot spune că multi depu- tați își rezumă preocupările, de regulă, la activitățile gospodărești, de curățenie si înfrumusețare a circumscripțiilor. Că se fac asemenea lucrări este foarte bine, și toți deputății avem datoria să ne aflăm, în continuare. în primele rinduri. dar fiecare dintre noi cred că nu trebuie să uite un lucru esențial, anume că prin noi se exercită puterea electoratului. Iar pentru ca votul nostru, al deputaților, în sesiunile consiliului popular, cind se aprobă hotăriri de interes general, să reprezinte nu doar punctul personal de vedere, ci opțiunea masei de alegători care

ne-au ales, ar fi necesar, după opinia mșa, ca, inainte de orice sesiune a consiliului popular, să cunoaștem din vreme conținutul documentelor ce se vor dezbate pentru a le discuta in prealabil cu comitetele de cetățeni, cu alegătorii din circumscripție. S-ar realiza astfel nu numai atragerea în mai mare măsură a cetățenilor la actul de conducere, dar ar spori și interesul lor pentru transpunerea ulterioară in viață a hotă- rîrilor adoptate.REDACȚIA : Promovarea unui 
stil de muncă activ, eficient in acti
vitatea consiliilor populare nu ex
clude, ci, dimpotrivă, implică elimi
narea oricărei tendințe ele subiecti
vism fi arbitrar, cu alte cuvinte 
respectarea strictă a legilor țării.Florin Clobănescu, secretar al Comitetului Executiv al Consiliului Popular Municipal Timișoara : Cum se știe, legalitatea nu este un scop în sine. Mai cu seamă in condițiile adîncirii democrației socialiste, cind gestiunea întregului patrimoniu de valori economice, sociale, culturale aparține întregului popor, apare necesară. in mod obiectiv, găsirea unor modalități superioare de îmbinare armonioasă a activității organelor democrației muncitorești-revoluțio- nare cu activitatea organelor de stat. Ceea ce pentru primării, ca organe ale administrației de stat. înseamnă ridicarea pe o treaptă calitativ superioară a exigențelor formulate în repetate rinduri de secretarul general ,al partidului, tovarășul Nicolae Cbaușescu, privind activitatea consiliilor populare : organizare, competentă profesională, răspundere ; intr-un cuvînt — legalitate. Pentru că. în administrație, mai mult poate ca în alt domeniu, nu se poate vorbi de organizare în afara cadrului strict al legii sau de competență profesională cînd legea nu este bine cunoscută, și. cu atit mai puțin, răspunderea nu poate fi concepută decît printr-o riguroasă raportare la lege.Ce acțiuni concrete avem în vedere la nivelul consiliului popular al municipiului nostru pentru întărirea legalității în activitatea de administrație ? Mai intii. avem în vedere creșterea calificării juridice a întregului personal al primăriei, continuarea tipizării actelor curente pentru reducerea formularisticii la strictul necesar cerut de legislația în vigoare, reactualizarea periodică a propriilor decizii și hotărîri ale consiliului popular pentru adaptarea lor la noile condiții etc. Totodată, vom pune un accent sporit oe popularizarea legilor, in vederea formării unei conștiințe juridice cît mai ridicate în rîn- durile cetățenilor. In acest fel oamenii muncii vor putea participa mai activ, cu responsabilitate la combaterea încălcărilor de lege, la afirmarea spiritului de dreptate, cinste, omenie, pentru generalizarea pe a- ceastă cale a principiilor și valorilor morale superioare ale societății noastre socialiste.

Mihai IONESCU
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Ritmuri superioare de lucru
pe șantierele de investiții

AMPLĂ CONCENTRARE DE FORȚE,
BUNĂ ORGANIZARE A MUNCII PE OGOARE

întrecereColectivul de oameni ai muncii din cadrul Trustului Antrepriză Generală Construcții Industriale Craiova, cea mai mare unitate cu acest profil din țară, se menține constant printre fruntași în întrecerea socialistă. Un argument :1a 10 august, colectivul de aici , a îndeplinit sarcinile pe 4 ani ai cincinalului actual la indicatorul producție-rrtarfă industrială, creîn- du-se posibilitatea ca pînă la sfîrși- tul anului să se realizeze o producție suplimentară în valoare de peste 300 milioane lei. Totodată, după cum ne-a relatat Domneliu Manea, secretarul comitetului de partid, planul la construcții-montaj pe 8 luni din acest an a fost îndeplinit încă la 21 august.Ce măsuri s-au luat pentru asigurarea unui ritm ridicat de activitate ? în acest sens, ing. Emil Țugui, directorul trustului, ne-a spus : „Recent, in organul de conducere colectivă am re'analizat programul de perfecționare a organizării și modernizare a producției, pe care l-am completat cu noi măsuri conturate în urma propunerilor făcute de oamenii muncii. în esență, avem de înfăptuit un complex de 50 de măsuri, care vizează în principal îmbunătățirea tehnologiilor de lucru, creșterea productivității muncii, reducerea efortului fizic și a consumurilor de materiale. Pînă în prezent, eficiența măsurilor de modernizare aplicate poate fi evaluată în obținerea unui spor de producție de 64,23 milioane lei, reducerea cheltuielilor totale cu 2,6.9 milioane lei și creșterea productivității muncii cu 1 836 lei pe lucrător".

cu mai mulțiIlustrativ este faptul că, din inițiativă comitetului de partid al trustului, ,1a nivelul tuturor celor 25 de organizații de bază se desfășoară o susținută întrecere al cărei principal obiectiv il constituie realizarea exemplară a angajamentelor asumate în întimpinarea Congresului al XIV-lea al partidului. Periodic, se analizează stadiul îndeplinirii acestor angajamente, rezultatele înregistrate de brigăzi și formații de lucru. în fruntea întrecerii desfășurate la nivelul organizațiilor de partid se situează organizația nr. 17, din cadrul antreprizei instalații-montaj, al cărei secretar, Constantin Firea, ne-a spus : „La data de 10 august am realizat sarcinile pe 4 ani ai cincinalului și am asigurat condițiile necesare pentru punerea în funcțiune mai devreme a unor importante capacități de producție. Dintre succesele concrete din ultimul timp aș mai menționa faptul că, prin forțe proprii, a fost concepută și realizată o complexă și modernă stație automată de izolat anticoroziv conducte tehnologice cu diametre între 100 și și 1 000 mm. operație care pînă în prezent se făcea manual, prin folosirea căreia productivitatea muncii crește cu aproape 2 000 lei pe lucrător".„Prin creșterea gradului de industrializare, extinderea unor tehnologii moderne de cofrare și turnare a be- toanelOr monolite, de montare a construcțiilor metalice în ansambluri mari, folosirea unor resurse locale de materiale de construcții, utilizarea cenușii de termocentrală Ia rea-

cîștigătorilizarea tuburilor din beton și a altor elemente prefabricate avem temeiul să, ne angajăm că vom devansa termenele de punere în funcțiune a unor capacități de primă importantă pentru economia națională — ne-a spus ing. Gheorghe Ilea, directorul tehnic al trustului. La întreprinderea de Tractoare și Mașini Agricole din Craiova, bunăoară, am pus de pe acum în funcțiune, cu 60 de zile mai devreme, o importantă capacitate de piese turnate, iar la întreprinderea „Chimica" din Craiova vom finaliza în avans o nouă capacitate pentru transportul și distribuția gazelor. Am mobilizat forțe sporite pentru grăbirea ritmului de lucru pe șantierele noilor obiective de investiții la întreprinderile de Țevi Slatina și Laminorul de Profile Mici din Drobeta-Turnu Severin".Se poate aprecia, așadar, că întreaga activitate desfășurată în prezent de constructorii craioveni este spornică și eficientă. Dovadă și faptul că pe șantierele de investiții, in secțiile de producție nu numai că se înregistrează înalte ritmuri de lucru, dar se obțin și importante reduceri de consumuri de materii prime și materiale. Numai de la începutul anului s-au economisit aproape 400 tone metal, 320 tone combustibil convențional, 350 MWh energie electrică, 1 250 tone ciment, peste 25 metri cubi material lemnos ș.a. Rezultate care, potrivit angajamentelor asumate, vor fi amplificate în perioada următoare.
Nicolae BĂBAI.AUcorespondentul „Scînteii"

RECOLTA adunată grabnic și pusă
IALOMIȚA: Culesul porambuliH s-a extins

in maioritama unităiilor

la adăpost!

0 nouă salbă
(Urmare din pag. I)

de hidrocentrale pe harta țării
narea părții care a mai rămas din digul lacului.în această adevărată bătălie constructorii se întrec pe ei înșiși, de- pășindu-și substanțial normele de iucru. Echipa complexă condusă de Constantin' Găiă'nu, formată din1 6 oameni, a reușit să termine betona- rea grinzii de reazem dig drept cu două zile mai devreme decît se prevăzuse, atingînd un ritm de înaintare de 1 200 metri pe lună, ceea ce este o mare performanță. Cuvinte de laudă se pot spune și despre formația de betoniști condusă de Grigore Pușcuță, care iși depășește zilnic norma de lucru.Cu răspundere acționează și mon- torii.— Deși am intîmpinat unele greutăți în primirea instalațiilor, ne spune maistrul Karol Lorincz, șeful grupei, datorită unei puternice mobilizări, formațiile conduse de Boțocan Nicolae, Pavel Sandu și loan Trăs- cău au reușit să recupereze o serie de întîrzieri și să lanseze rotorul ge

nerator al primului grup cu 4 zile mal devreme, astfel că la începutul lunii octombrie îl vom putea pune în funcțiune.— Ceea ce trebuie reținut, a apreciat la rindul lui maistrul Ionel Min- culeasa, este faptul că actualul sta-, diu a putut fi atins și datorită pre- asamblării unor subansamble aici- pe șantier, scurtind în felul acesta perioada de montaj.în luna mai, cind am fost ultima dată pe șantierul de la Mindra, unde se ridică cel mai important obiectiv hidroenergetic de pe Oltul Superior, abia, sosiseră primii constructori. A- cum, aici am găsit un șantier în toată puterea cuvîntului. Au fost a- tacate din piin lucrările de bază : excavații in batardoul incintei nodului energetic. Excavatoriștii Eugen Horea și Marcel Ștefan au de înfruntat vitregia solului mlăștinos în care lucrează. Pămîntul excavat este depus în diguri, care vor avea o lungime de 30 kilometri și se vor întinde pînă la Hoghizi, formînd un lac de acumulare cu un volum de 375 000 000 metri cubi, cel mai mare

Iac de acumulare de pe întregul Olt. în paralel, se lucrează intens la organizarea bazei sociale și tehnologice. Deși în cazul hidrocentralei de la Mindra e prematur să vorbim de termene finale, constructorii și-au asumat totuși angajamente mobilizatoare. în cinstea celui de-al XIV-lea Congres al partidului, care vizează printre altele atingerea mal devreme a unor stadii fizice, ca de exemplu terminarea etanșării incintei și începerea fasonării oțelului-beton în radierul barajului, angajament pe care sînt hotărîți să și-1 onoreze exemplar.Așadar, constructorii de hidrocentrale de pe Oltul Superior acționează cu devotament pentru a transpune în viață sarcinile puse în fața lor de partid, asigurînd condiții ca puternicul potențial energetic al Oltului să fie cit mai grabnic pus în valoare prin realizarea unei noi „cascade de lumină".
Nicolae MOCANUcorespondentul „Scînteii"

Mai devreme decît în anii trecuți. în județul Ialomița a început culesul porumbului. Comandamentul județean pentru agricultură a stabilit programul zilnic pentru fiecare consiliu agroindustrial și unitate cu ritmurile ce trebuie realizate la recoltat, transport, la eliberarea terenului de resturi vegetale pentru ca pină la 15 septembrie toate suprafețele prevăzute a se semăna cu orz, Pînă mița 1 350 1 600 vitezele zilnice au fost între 350 și 400 de hectare pe zi la porumb, perioada imediat următoare se ajunge la peste 1 700 de hectare, la soia de la 500 de hectare 3 500—4 000 de hectare pe zi.Cele mâi mari suprafețe de . care s-a strîns producția de porumb sînt în consiliile unice agroindustriale Cocora. Grivița, Movila. An- drășești, Cbsimbești și Gura Ialomi- ței, iar de soia — în consiliile agroindustriale Țăndărei, Grivița și Ba- laciu. în toate unitățile se caută și s-au găsit soluțiile cele mai eficiente pentru ca în aceeași zi recolta să fie transportată și depozitată in bazele de recepție. S-a luat măsura ca toate tractoarele și autocamioanele repartizate la transportul recoltei să aibă cite 3 remorci, iar unitățile care se află în vecinătatea bazelor de recepție și fabricilor de zahăr să folosească toate atelajele de care dispun.în Consiliul Agroindustrial Grivița, la Cooperativa Agricolă din Milo- sești' zilnic se culeg cite 15—20 de hectare de porumb. De altfel, în a- ceastă unitate, din cele 700 de hectare cultivate, producția a fost strînsă. și transportată de fee 75. de hectare. Președintele cooperativei, tb-3 varășul Gheorghe Mihai, pe care l-am întilnit de dimineață pe una din solele unde se culegea porumbul, ne-a făcut o scurtă prezentare a forțelor umane și mecanice aflate în cîmp. La culesul porumbului erau prezenți peste 250 de cooperatori, iar alături de ei erau și oameni ai muncii din alte pe raza care a- global.pină la

griu și orzoaică să fie arate, marți seara, in județul Ialo- porumbul a fost cules de pe de hectare, iar soia de pe de hectare. Dacă pînă acum

mina recoltarea porumbului, precum și tăierea cocenilor. Cocenii pe care noi ii tăiem acum, avînd încă tulpinile verzi, îi insilozăm împreună cu tăiețeii de sfeclă de zahăr. Concomitent, 150 de cooperatori sînt prezenți la recoltarea sfeclei de zahăr. iar în grădina de legume de unde culegem tomate, ardei și varză sînt prezenți alți 140 de cooperatori".Muncă intensă și în unitățile din consiliile agroindustriale Cocora și Girbovi, unde șefii de fermă și președinții de unități cu care am stat

de vorbă remarcau că declanșarea campaniei de toamnă din acest an mai devreme ca de obicei s-a datorat în bună măsură faptului că cele mai mari suprafețe cu porumb și soia au fost însămînțate în primăvară cu 2—3 săptămini mai devreme, fapt ce le-a permis ca în vară să aibă rodul consolidat, iar lipsa precipitațiilor nu a diminuat producțiile.în județul Ialomița o recoltă se stringe, iar alta se pregătește și oamenii muncii din agricultură sint hotărîți ca prin munca pe care o desfășoară să dea viață îndemnurilor și orientărilor date de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. contribuind Ia realizarea unor producții-record, la nivelul exigențelor noii revoluții agrare. (Mihai Vișoiu).

va fi cea mai a a-

in va iarlape

sectoare de activitate de comunei Grivița-Miloșești. veau suprafețe în acord „După graficele noastre, sfitșitul lunii septembrie vom ter-

BRAȘOV: Transportul cartofilor
in pas cu recoltareaBrașovul se numără printre primele județe din țară de cartofi. Din cele ocupate cu această torul socialist, mai hectare sînt cultivate de sămință. Așadar, plin întemeiată preocuparea pe care o manifestă organele locale de partid și agricole față de recoltarea acestei culturi, astfel incit producția realizată să fie adun^Jă și pusă la adăpost in cel mai scurt timp. Pe de altă parte, scurtarea acestei lucrări este impusă și de- faptul că o bună parte din suprafețele ocupate cu cartofi urmează să fie semănate cu griu și orz de toamnă. Iar efectele acestei preocupări se regăsesc în faptul că la ora actuală recoltarea, transportul și s depozitarea se desfășoară in’tenă iii cele mai multe unități agricole, ii ?„Pentru încheierea lucrărilor de recoltare la termenul stabilit, spune inginerul loan Bujgoi, directorul general al direcției agricole, urmărim realizarea vitezei zilnice de 985 hectare prevăzute. Pînă la ora actuală a fost întreruptă vegetația la toți cartofii de sămință din categorii biologice superioare. Lucrările de recoltare au început prin eliberarea rîpdurilor de cartofi marginale și frontale, pentru a prein- tîmpina eventuale pierderi. Utilajele mecanice au fost pregătite temeinic, iar mecanizatorii vor lucra în

producătoare 11 763 hectare cultură in sec- bine de 6 000 cu cartofi este pe de-

ne

formație pe toată durata campaniei. Acum urmărim ca tot ce se recoltează în cursul unei zile, pină seara să se transporte de pe cimp". Cele spuse de directorul direcției agricole aveau să constatate prin ratiste.Cooperativa ție Prejmer tățile cu cea față ocupată cu cartofi din județ : aproape 600 hectare. „Campania de recoltare a cartofilor a fost pregătită temeinic — afirmă Toma Ioana, președintele unității. Din timp am întrerupt vegetația și am eliberat rindurile marginale și frontale. Mijloacele mecanice au fost reparate și verificate. Cu forța de . muncă manuală nu avem probleme.întreaga suprafață este repartizată in acord global. Am stabilit o viteză zilnică de recoltare de 40 hectare, ceea ce înseamnă că în 15 zile bune de lucru vom putea încheia lucrarea. Faptul este impus și de necesitatea eliberării grabnice a terenului, deoarece 400 ha ocupate cu cartofi urmează să fie semănate cu griu și orz de toamnă". în aceste zile, solele cultivate cu cartofi ale cooperativei agricole din Prejmer sint un furnicar de oameni. Buna organizare a lucrului iși spune cuvin- tul. Pină in seara zilei de 29 august cartofii au fost scoși de pe circa 140 hectare, iar după cum spune pre-

se confirme cu cele cîteva unități coope-Agricolă de Produc- este una din uni- maî mare supra-

ședințele unității, scurtă campanie de recoltare cestei culturi..Cu aceeași răspundere se nează la recoltarea cartofilor Cooperativa Agricolă de Producție Cristian. în ziua raidului nostru, aici se recoltau cartofii de pe două sole. Pînă la această dată, recolta a fost strînsă de pe 50 hectare. „Ritmul de lucru va spori in zilele ce urmează — ne spune loan . Șoană, președintele unității, datorită unei prezențe mai active la lucru a cetățenilor cimpul ceasta, muncă foarte de faptul că aplicarea acordului global a fost organizată temeinic. Aici, cartofii se sortează și încă din cimp pe cele cartofi de consum, de pentru industrializare.Și la Cooperativa Producție Codlea lucrările de recoltare a cartofilor se desfășoară in aceeași notă de seriozitate și răspundere. Petru Șițoiu, ingi- nerul-șef al unității, apreciază că prin măsurile se va putea tele acestor că intri la fie dinspre cu cartofi sînt curate, gata pregătite pentru ca cele 7 mijloace mecanice de recoltare să poată fi folosite din plin. Programul întocmit, care ține seama de capacitatea mijloacelor muncă, prevede ca și aici cartofii recoltați in cursul unei zile să poată fi transportați de, pe cîmp încă în aceeași zi.Ritmuri înalte la recoltarea cartofilor se înregistrează in aceste zile și în alte unități din Țara Bîrsei, respectiv la Ghimbav, Săcele și Codlea. Pînă în seara zilei de 28 august, pe ansamblul unităților agricole din județ recolta de cartofi a fost strin- să de pe 1 500 hectare. O atenție mai mare trebuie acordată transportului. Deși livrarea cartofilor către beneficiari se desfășoară în ritm mai intens față de anii precedenți, ea nu este corelată, totuși, cu ritmul recoltării. Spunem aceasta deoarece din cele 26 385 tone de cartofi recoltați pină la 28 august au fost livrate beneficiarilor abia 11409 tone. Pentru eliminarea acestui decalaj se mai bine ales, să transport

acțio-și la

din comună. Acum, este plin de oameni. Și a- deoarece participarea la a locuitorilor satului este bună, situație determinatăse calibrează trei mărimi : sămință șiAgricolă de
stabilite lucrarea încheia în 15 zile. Efec- măsuri sint vizibile. Fie Codlea dinspre Brașov, Vulcan, solele cultivate

mecanice și a forței de

impune să fie organizată această activitate și, mai se asigure mijloacele de necesare. (N. Mocanu).
INSAMÎNTARILE pregătite în cele mai bune condiții!

Realizare tehnică deosebită a industriei romanești
La întreprinderea de Mașini Grele din Capitală 

s-a realizat pentru prima dată în țară 
cadrul pentru presa de 400 tone-forțăRecenta realizare tehnică a colectivului de la întreprinderea da Mașini Grele București demonstrează o dată in pltfs forța și capacitatea de care dispune această ctitorie a Epocii Nicolae Ceaușescu, pregătirea profesională de excepție a oamenilor muncii din această unitate-pivot a economiei românești, in care, de-a lungul anilor, s-au produs numeroase echipamente, instalații și utilaje de mare complexitate pe care nu le pot executa decît puține firme din lume.Finalizarea cadrului pentru maxipresa de 400 tone-forță, utilaj de mari dimensiuni și înaltă finețe tehnică, a constituit un nou examen trecut cu bine de specialiștii și muncitorii de aici, o nouă realizare de excepție. Dificultatea realizării acestui subansamblu a fost determinată nu numai de caracterul de noutate absolută a execuției unei asemenea piese in țara noastră, nu numai de problemele de ordin tehnic ce au trebuit să fie soluționate, ci și de măsurile orga

nizatorice care au trebuit să fie luate atî't în sectoarele calde, cit și la prelucrări mecanice. Dar să detaliem.La Fabrica de Utilaje Complexe s-a; „ajustat" cadrul pentru maxi- presă, care in final cintărește 118 tone, fiind postamentul primei prese de 400 tone-forță ce se va monta la întreprinderea „23 August" din Capitală.La prima vedere, acest subansamblu șochează prin gabarit. Numai că ascultindu-i pe specialiști îți apare limpede cite eforturi, cite zile și nopți de muncă tenace au trebuit colectivului ca să ajungă aici. Mai intii s-au ridicat probleme pentru oțelari, pentru tehnologii de la sectoarele calde, care trebuiau să execute acest voios dintr-o singură bucată, excluzindu-se soluția sudării. Trebuia deci să se toarne odată cu mult peste 100 tone oțel lichid ; o problemă deosebită, dată fiind capacitatea cuptoarelor de numai 50' tone. Soluția adoptată ? Turnarea simultană cu mai multe cup

toare. Totul a decurs perfect. Următoarele etape parcurse au fost prelucrările. Și acestea trebuiau făcute și s-au făcut la precizie de microni.în mare, aceasta este „istoria" fabricației primului subansamblu al primei maxiprese de 400 tone- forță executate in țara noastră. O realizare tehnică de prestigiu, care vine să întregească succesele în marcă ale acestui colectiv de frunte al industriei bucureșțene. Iar dacă avem in vedere că produsul a fost executat intr-un timp record, cu două luni înainte, de termenul planificat, avem și mai limpede imaginea abnegației și dăruirii cu care colectivul de la I.M.G.B. acționează zi de zi pentru a-și îndeplini în cele mai bune condiții sarcinile de plan.— De fapt, colectivul nostru, ne spunea tovarășul Hie Virgil, secretarul comitetului de partid din cadrul întreprinderii, este ferm hotărît să-și realizeze integral sarcinile de plan la producția fizică și la export pe acest an în cinstea celui de-âl XIV-lea Congres al partidului. (Gheorghe Ioniță).în fotografie : aspect de mutică din secțiâ turbine.Foto : S. Cristian

Oamenii muncii din agricultura județului Dolj depun eforturi sporite pentru a încheia la timp si în condiții de calitate lucrările din actuala campanie agricolă. „Concomitent cu alte lucrări de , sezon, trebuie să executăm arături de vară pe o suprafață de 172 525 hectare, pe care urmează să le insămîn- țăm cu grîu, secară, orz, orzoaică, plante de nutreț, legume și răpită — a ținut să precizeze inginerul Mihai Paduraru, directorul trustului județean de mecanizare. Avînd in vedere acest mare volum de muncă, am. luat măsuri ca pină la 10 septembrie să încheiem arăturile pentru însămînțările de toamnă".Pină acum, arăturile de vară s-au executat pe mai bine de 79 000 hectare. cu cele mai bune rezultate în- scriindu-se unitățile agricole din consiliile agroindustriale Băilesti. Amărăsti. Zănoaga. Segarcea. Fi- liași. Perișor si Birca: în timp ce la polul opus se situează agroindustriale Dăbuleni. si Plopșor. O investigație în multe unități agricole ne-a permis să constatăm faptul că, în condițiile foarte grele in Care se ară. în general vorbind, nu se face rabat de la calitate. Pe terenurile cooperativei agricole din Lipov, o formație de 7 tractoare, toate cu scormonitor atașate la brăzdare și cu grape, lucra, pe un teren curat, mecanizatorii respectînd prevederile din ordinul de lucru : arătură uniformă. fără greșuri, la o adîncime de 29—31 cm. în vederea economisirii carburanților și pentru a se putea intra în brazdă cit mai de di

consiliile Melinești mai

Strîngerea și depozitarea recoltei de toamnă
(Urmare din pag. I)tate cu prioritate, pînă la 10 septembrie. așa cum s-a stabilit, iar pînă la 15 septembrie să fie arate in totalitate, astfel incit, pînă la momentul însămînțării, terenul să se poată așeza. Concomitent cu recoltarea. suprafețele respective trebuie curățate de resturi vegetale, lucrare cu dublu rol : folosirea a- cestora ca furaje pentru animale și crearea condițiilor necesare canizatorii să poată efectua de calitate bună.în actualitate este acum coltarea sfeclei de zahăr,ce trebuie efectuată conform gra-

ca me- arăturiși re- lucrare

pentru calitatemineață. pe răcoare, tractoarele ră- min peste noapte in tabără de cîmp.Și la cooperativele agricole din Calopăr și Cerat, mecanizatorii arau din plin. E adevărat, nu se putea respecta viteza zilnică de 3,5 ha pe tractor, din cauza pământului tare, dar se ara bine. Arătura era nivelată cu grapa rigidă, iar pe alocuri se discuia cu tractoare grele. „Arăm greu, dar respectăm normele stabilite" — precizează mecanizatorul Traian Camen, de la cooperativa agricolă din Calopăr.în contrast cu preocupările de ansamblu ale lucrătorilor ogoarelor doljene ni s-a înfățișat activitatea de la Cooperativa Agricolă de Producție din Livezi. Deși o formație de 9 tractoare intrase dis- de-dîmineață în brazdă, pină la ora prinzului nu trecuse pe a- colo nici un specialist sau cadru de conducere de la nivelul cooperativei agricole. Iar mecanizatorii lucrau cum voiau ei. Deși pe ordinele de lucru ale tuturor mecanizatorilor era prevăzut să se are cu scormonitor. numai trei mecanizatori respectau această prevedere. Tovarășul Florea Negoiță. inginerul-șef al trustului județean de mecanizare, care ne-a însoțit în acest raid, a obligat pe toti mecanizatorii să lucreze conform ordinului de lucru primit.Este necesar ca. peste tot. în județul Dolj, amplificîndu-se experiența bună cistigată in acest an. cind s-au obținut cele mai mari producții din istoria județului, să fie efectuate lucrări de bună calitate la arat, spre a se pune baze solide producțiilor anului viitor. (Nicolae Băbălău).

ficelor întocmite între unități cultivatoare și fabricile de zahăr, grafice aprobate de consiliile județene de industrie alimentară si direcțiile generale agricole. întrucît se mențin temperaturi ridicate si o insolație puternică, se impune ca. în cel mult 24 de ore de la recoltare. producția de sfeclă rezultată să fie transportată la fabrici, iar prelucrarea acesteia să se facă imediat — condiție de cea mai mare însemnătate pentru obținerea unui randament bun la extracția zahărului si prevenirea oricăror pierderi.în această perioadă, din grădini se string și se livrează la piață sau

VRANCEA: Se acționează hotărît pentru
încheierea reparațiilor la mașini si tractoareMecanizatorii, toți oamenii muncii din agricultura județului Vrancea acționează, in aceste zile, cu hotări- rea fermă de a realiza cea mai scurtă campanie agricolă de toamnă, înfăptuirea acestui deziderat presupune o activitate bine organizată, prin folosirea cu randament maxim a forței de muncă și a dotărilor tehnice.„La această dată — ne spunea tovarășul Mușat Băcanu, directorul Trustului Stațiunilor pentru Mecanizarea Agriculturii — am încheiat, practic, reparațiile la toate 150 combine autopropulsate tr.u recoltarea porumbului, spre finalizare reviziile și rațiile utilajelor pentru tirea terenului și efectuarea sămînțărilor de toamnă, precum și cele ale mijloacelor pentru transportul recoltei. Insistăm în mod deosebit asupra calității fiecărei lucrări, calitate ce trebuie certificată. în primul rind. în focul muncii din cimp".Atributele acestui mod de a acționa ne-au fost relevate și pe cursul pentru Sihlea. varășul tat parcul de combine gata pregătit spre a intra in lanuri. Au primit certificate de bună funcționare si cele 19 semănători, grapele cu discuri. Din parcul de tractoare U-650 — 110 sint in funcțiune, iar 6 sint programate pentru remedieri

cele pen- Sînt repa- pregă- in-

par- documentării la Stațiunea Mecanizarea Agriculturii Inginerul-șef al stațiunii, to- Neculai Dinu, ne-a prezen-

fabricilor de conserve cantități de legume. în condițiile actuale este de ceamari climatice mai mare însemnătate ca recoltarea legumelor și fructelor să se Iacă repede, evitindu-se astfel pierderile prin depreciere. în toate unitățile cultivatoare, cadrele de conducere au datoria să repartizeze numărul necesar de oameni la cules și la transportul produselor. Aceeași atenție trebuie acordată recoltării si livrării imediate a cartofilor. Nu trebuie admis ca recolta obținută să rămînă peste noapte în cimp : totul trebuietransportat si depozitat în aceeași zi ! 

de scurtă durată. Aici 75 la sută din necesarul de piese de schimb a fost acoperit prin recondiționări, activitate de care se ocupă o echipă specializată.Recondiționările, oricit de bune și de multe au fost făcute în acest an, nu pot totuși satisface cerințele pentru întreaga gamă de piese de schimb, ansamble și subansamble. La S.M.A. Mărășești, de exemplu, maistrul Paraschiv Lazăr, șeful atelierului mecanic, amintea de lipsa cutiilor de viteze, a pompelor hidraulice, va- riatorilor de tracțiune și a curelelor de transmisie ca piese de schimb pentru combinele autopropulsate, a seturilor motor, pompelor hidraulice și curelelor de ventilator pentru tractoarele U-650. a anvelopelor pentru remorci. La timpul cuvenit au fost încheiate contracte cu furnizori. Acum însă, cind piesele de schimb sint mult solicitate în vederea pregătirii pentru volumul mare de muncă ce urmează, o bună parte din piesele de schimb, ansamble și subansamble lipsesc din atelierele de mecanizare a agriculturii. Este o problemă ce ar trebui să preocupe mai mult și direcția de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii, care are obligația. să intervină cu fermitate pe lingă factorii de decizie ce poartă răspunderea bunei a- provizionări cu asemenea piese de schimb absolut necesare desfășurării corespunzătoare actualei campanii agricole de toamnă. (Dan Drăgulescu).

Ne aflăm, așadar. în plină campanie de recoltare a culturilor de toamnă, cea mai aglomerată din tot cursul anului agricol. Avînd în vedere volumul mare al lucrărilor de efectuat Ia cules, transport si depozitare. precum si faptul că acum se desfășoară intens pregătirile pentru însămîntări. este necesar ca organele si organizațiile de partid, consiliile populare si conducerile unităților agricole să acționeze energic pentru ca toate roadele a- cestui an să fie strinse in timp scurt și fără pierderi, să fie puse temelii puternice recoltei anului viitor.
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Perfecționarea continuă a societății
(Urmare din pag. I)tenție sporită se va acorda „perfecționării și dezvoltării sistemului democrației muncitorești-revoluționa- re“; va continua să se perfecționeze „activitatea partidului"; îndeosebi „rolul său de forță politică conducătoare".Gîndirea social-politică novatoare a situat in prim-plan adevărul, dovedit de istorie, că 'ntărirea și dezvoltarea proprietății socialiste, de stat șa cooperatiste, reprezintă una dintre cerințele Vit de pentru înfăptuirea noii orînduiri. pentru asigurarea progresului tării și bunăstării întregului popor, pentru perfectionarea întregii noastre societăți. Secretarul general al partidului aadresat înflăcărate chemări poporului român de a folosi dreptul de proprietar al mijloacelorde producție în scopul dezvoltării neîncetate a avuției naționale. An de an. cincinal de cincinal, avuția națională a sporit continuu. De o deosebită importanță este faptul că, în toți anii construcției socialiste, cu deosebire insă după Congresul al IX-lea. a crescut puternic baza teh- nico-materială a societății. Dovada cea mai elocventă o constituie dinamica fondurilor fixe productive, care de la 160 miliarde lei, în 1945, au ajuns la 3 600 miliarde lei în prezent.Dacă astăzi, așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu in cu- vintarea la adunarea solemnă, privim cu mîndrie la ceea ce a realizat poporul român, sub conducerea partidului comunist, pe calea construcției socialiste, indeosâbi după 1965. faptul a&esta îl datorăm unui complex de factori, politici, economici și sociali. între care de cea mai mare însemnătate s-a dovedit a fi atitudinea revoluționară consecventă față de proprietatea socialistă. în vasta operă social-politică a secretarului general al partidului este subliniată cu tărie superioritatea proprietății întregului popor și cooperatiste fată de proprietatea capitalistă asupra mijloacelor de producție — generatoare de nedreptăți sociale, de șomaj și umilințe, sursa împărțirii popoarelor în bogați și săraci, in exploatatori și exploatat!. Tovarășul

Nicolae Ceaușescu a demonstrat, cu argumente științifice, că numai proprietatea socialistă asigură aplicarea fermă a legilor obiective ale dezvoltării sociale, desfășurarea proceselor și fenomenelor din societate in conformitate cu tendințele necesare și esențiale ale progresului și civilizației. Numai în aceste condiții a fost posibil, îndeosebi după Congresul al IX-lea. să se aloce fără încetare o parte însemnată a venitului național, de peste 30 la sută, pentru dezvoltarea forțelor de producție, a întregii societăți. „Pe această bază — se reliefează in cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu — am putut să realizăm marile construcții industriale. agricole, sociale ; pe această bază am asigurat ridicarea continuă a nivelului de trai material și spiritual al poporului".Sint bine cunoscute marile realizări din anii „Epocii Nicolae Ceaușescu" inaugurate de Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român : mari platforme industriale ridicate in toate județele, vaste sisteme de irigații, construcții emblematice pentru acest timp eroic, cum ar fi Canalul Dunăre — Marea Neagră. Transfăgâră- șanul. metroul bucureștean. zeci și zeci de orașe și cartiere noi. vastele programe sociale, ce pun în relație directă dezvoltarea întregii societăți și înfăptuirea drepturilor fundamentale ale omului la muncă, la locuință, Ia pregătire profesională, științifică și culturală, la afirmarea multilaterală a personalității.în anii de după Congresul al IX- lea. cu contribuția decisivă a tovarășului Nicolae Ceaușescu. au fost definite noi concepții despre ritmurile dezvoltării economice ; despre conducerea unitară a societății, pe baza consolidării proprietății socialiste. a perfecționării planului național unic, a aplicării consecvente a legii generale a acumulării : despre necesitatea armonizării diferitelor domenii ale vieții sociale, ale construcției socialiste : tehnico-material, politico-ideologic, spiritual ; despre cerința imperioasă a accentuării rolului factorilor intensivi in procesul creșterii economice, al dezvoltării întregii societăți ; despre asigurarea noii calități a muncii și a vieții întregului popor. Aceste concepte —

si multe altele — au fost dezvoltate în documentele congreselor partidului, ale conferințelor naționale, in Programul Partidului Comunist Român de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a patriei spre comunism. Ele au fost continuu imbogățite, perfecționate, reînnoite. îți raport cu cerințele concrete dintr-o etapă sau alta, cu dinamica dezvoltării societății. în aceste condiții. România s-a transformat dintr-o tară agrar-industrială. slab dezvoltată. într-o țară industrial-a- grară, cu o puternică industrie modernă. organizată pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, cu o agricultură socialistă avansată, în plin progres, cu o societate ce se perfecționează continuu pe toate planurile, în toate domeniile de activitate. „Toate acestea — așa cum a precizat tovarășul Nicolae Ceaușescu în cuvintarea din 21 august a.c. — demonstrează cu putere cit de importante au tost hotărîrile Congresului al IX-lea, de realizare a socialismului corespunzător legilor obiective, dar și realităților și voinței poporului nostru, cit de just a procedat partidul nostru treeînd la dezvoltarea puternică a autoconducerii. auto- gestiunii, realizînd noi forme democratice. pornind de la principiul științific al făuririi socialismului cu poporul și pentru popor".Realizările din taYa noastră, de după cel de-al IX-lea Congres, demonstrează totodată viabilitatea si legitimitatea socialismului ca sistem de organizare a societății. Au fost, desigur. în procesul construcției noii orînduiri în România, asa cum a arătat. în magistrala sa cuvîntare. secretarul general al partidului, și greutăți, și greșeli. Dar partidul nostru nu a confundat — si nu va confunda niciodată — greșelile, greutățile. abaterile de la calea socialismului cu socialismul însuși. Pe această bază a acționat continuu pentru îndepărtarea lor la timp, pentru asigurarea continuității procesului construcției socialiste si cotnuniste în patria noastră. în concepția secretarului general al partidului nostru, pe deplin confirmată de viată, de istorie. nu poate exista cale de întoarcere. Muncitorii nu pot să cedeze dreptul lor de proprietari colectivi.

pentru a fi reinstaurată proprietatea privată. Partidul nu poate să cedeze rolul său de centru vital al națiunii, de forță conducătoare’ în societate. Principiile socialiste nu pot să cedeze locul vechilor principii capitaliste. care si-au dovedit anacronismul. neconcordanta cu aspirațiile popoarelor, cu idealurile de progres, de dreptate socială. Toate acestea nu sînt posibile pentru că ar lovi grav in interesele vitale ale clasei muncitoare. ale poporului, ar anula practic marile cuceriri socialiste.în toți anii de după Congresul al IX-lea. forța principală care a asigurat. la nivelul întregii noastre societăți. aplicarea consecventă si creatoare a principiilor socialiste. în condițiile concrete ale României, s-a dovedit a fi partidul comunist. Partidul însuși s-a transformat. în tot acest timp, și-a perfecționat continuu activitatea, pentru a determina, la rindul său. perfectionarea neîncetată a întregii societăți. în concepția secretarului său general, partidului ii revine rolul fundamental de a conduce procesul complex de dezvoltare socialistă a patriei, fără să împartă puterea cu nici o altă forță politică, dar actionînd în strinsă legătură cu clasa muncitoare, cu țărănimea și intelectualitatea, cu întregul popor.în deplină unitate și unanimitate, întregul popor român susține propunerea ca. la Congresul al XIV-lea, în funcția supremă de secretar general al partidului să fie reales tovarășul Nicolae Ceaușescu. avind convingerea că în felul acesta se asigură continuitatea procesului revoluționar de ridicare a patriei pe trepte tot mai înalte de progres si civili- zați’e. de perfecționare neîncetată a societății românești. Înaintînd neabătut pe calea luminoasă a socialismului si comunismului, a înaltelor idealuri revoluționare. România, țară mîndră și demnă între națiunile lumii. respectată pentru progresele înregistrate în viata economico-socială, pentru deplina independentă, economică și politică, va continua să fie un factor activ în solutionarea constructivă si realistă a marilor probleme ale vieții internaționale contemporane.

Teatrul municipal din Suceava Foto : Eugen Dichiseanu
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CONCURSURILE LITERARE
între selecția reala a talentelor

și generozitatea gratuitaaseme-

Relația artei contemporane cu industria a adus, an de an. un nou tip de integrare a creației în societatea contemporană. Este o relație cu rezultate imediate, a- tit pe planul funcționalității, cit și pe planul valoni artistice a obiectelor de folosință zilnică ; o relație cu implicații profunde în contextul artistic și economic actual.Investirea obiectelor de ceramică și sticlărie, care de obicei sint produse la scară industrială, cu stimuli estetici de o înaltă ținută instaurează în acest domeniu o nuuă calitate, superioară. Numeroasele simpozioane care au avut loc anual pe lingă marile centre de ceramică și sticlărie din țară, simpozioane la care au participat numeroși creatori, ca și activitatea artiștilor permanent integrați in secțiile de creație ale acestor mari întreprinderi sint de natură să contribuie la obținerea unor produse noi, competitive pe plan mondial, produse în cadrul cărora au fost stabilite noi raporturi

între structură și funcționalitate. Că este ne-ocea a Și o complexă rea căreia au conlucrat în chip semnificativ Consiliul Culturii și Educației Socialiste. Muzeul de Artă al Republicii Socia-

așa te și ediție sticlei Este
dovedeș- de-a Il-a „Salonului ceramicii", manifestare la realiza-

bilitate în realizarea și difuzarea unor produse de înaltă calitate. Este o responsabilitate cu largi implicații sociale, capabilă să pună în valoare contribuțiile o- riginale ale artiștilor în relație directă cu cerințele beneficiarilor. O responsabilitate în cadrul căreia măiestria, competen-

ții realizate în principalele centre de profil din țară, creații izvorite din necesități sociale actuale, creații organic legate de gîndirea și sensibilitatea contemporană. dar. în timp, atente ceea ce poate fi sugestie creatoare patrimoniul cultural național.
același totla în

calitate înlătură răceala strictei prezentări rindîntregii ambiante. Iar obiectele, figurine sau vase decorative, servicii de masă sau de ceai, podoabe de cele mai variate forme și mărimi, selectate cu grijă din producția întregii țări impresionează de multe ori

sau premierea la 20—30 de nea întreceri și festivaluri literare. De aici rezultă și o virstă... corespunzătoare. Sigur, există și șansa debutului întirziat. iar trasarea unor limite de virstă nu condiționează dimensiunile valorii. Și avem exemplul notoriu al lui Arghezi. „debutant" în volum la 49 de ani. chiar și alte exemple, dar lucrurile nu sint identice. Scrupulul perfecțiunii, izolarea biografică, neîncrederea în propriile forțe pot amina debutul. Or, în multe cazuri este vorba de persistența in automistificație, socotirea eșecurilor ca întâmplătoare și temporare, credința în... inechitatea juriilor. De aceea, Sisif, debutantul, o ia mereu de la capăt, participind la toate concursurile de „iluzii" literare. Stagnarea în mediocritate și mimetism întîrzie debutul editorial și chiar in reviste, dar nu și parti" ciparea — promptă și, cu șansă, prin circumstanțele fiecărei întreceri, de premiere — la concursurile literare. chiar cu perpetuarea amatorismului și in afara circuitului literaturii majore.Un element pozitiv s-a instaurat cu regulamentul restrictiv de la „Moștenirea Văcăreștilor", prin care cei premiați cu locul I nu mai pot să participe la edițiile următoare ; dar „deschiderea" se face spre alte zone geografice. Cine obține premiul I la „Văcăreștii" de la Tîrgoviște primește premiul II la „George Coșbuc" (Bistrița-Năsăud) ori măcar o mențiune la „Panait Cerna" (Tul-.

Concursurile literare pot avea un întreg corolar de justificări și argumente pentru inițierea și funcționarea diverselor manifestări pe care le implică. Indiscutabile motivații de ordin comemorativ sau existența a numeroși condeieri locali, precum și necesitatea integrării în calendarul activităților cultural-educative, în e- fervescentă la nivelul întregii țări, determină anumite localități cu rezonanță să inițieze cu periodicitate festivaluri și concursuri literar- artistice. Toponime glorioase : Ipo- tești, Tîrgoviște. Hordou. Lancrăm, Mălini. Siliștea-Gumești ș.a. sint (și trebuiau să devină) spații de comemorare și omagiere, dar și prilejuri de afirmare a tinerelor talente, generate de desfășurarea pretutindeni in tară a manifestărilor din_ cadrul marelui Festival " 'României".Fenomenul ca considerat decit ființării există, literară se subînțelege, consecințele cultural-educative nu pot fi decît remarcabile. De altfel, pretutindeni în lume se' procedează la fel — în Spania, de exemplu, ființează peste 2 006 de concursuri de poezie — așa că discuția dacă aceste concursuri sînt prea numeroase ori prea puține — există și această supoziție — pare exclusă, deși frecvent actualizată, cum am auzit prin diferite locuri și cu felurite prilejuri. Desigur sînt tineri poeți sau prozatori care au ajuns la notorietate după ce au— ----„ars""etapa concursurilor literare'; cea) și palmaresul' se îngroașă. Iiiși putem să enumerăm destui care altă qrdfrie de idei.' premiul I. prat,-acum au și volume apărute; ---- -- 1 “* ■■Participind la diverse concursuri și festivaluri ale „artei cuvîntului" nu poți să nu remarci, de doi sau trei ani, dincolo de organizarea oarecum identică, faptul că în finală penetrează, cu mici variații, aproximativ aceiași participanți. Cam același pluton de 30—40 de pretendenți ia gloria literelor se descoperă și la Festivalul „George Coșbuc" (Bistri- ța-Năsăud), și la „Moștenirea Văcăreștilor" (Tîrgoviște), și la „Tudor Arghezi" (Tîrgu Jiu), și Ia „Nicolae Labiș" (Suceava). Variabilitatea prezențelor se face simțită cu precădere intr-o mai abundentă participare locală — fapt reflectat și în palmaresul întrecerilor pentru că organizatorii vor să premieze — lucru aproape firesc — cît mai mulți cenacliști din zonă. Și nu este foarte greu să impună juriului punctul, lor de vedere. Dacă n-ar fi vorba de scriitori amatori — dar. în' cele mai multe din cazuri, nu începători — oameni cu profesii de bază statornice. dar ciștigați de mirajul gloriei literare, am spune — cu vorbele altcuiva — că sînt „specializați" în întreceri literare, penetrînd mereu în finală. Dar cum se face că reușesc să ajungă în etapele superioare ale concursurilor acești creatori cît de cît formați, meșteșugari de texte oarecum plauzibile, dar fără perspective certe de individualizare ?Un oarecare instrumentar poetic, bazat pe mimetism, pe contaminarea de mode și influențe, un exercițiu consecvent care poa.te crea aparenta unui lucru finalizat, o oarecare „făcătură" livrescă și perseverență... multă perseverență îi ajută să treacă peste „preselecția" efectuată, de obicei de reprezentanții locali ai concursurilor. Poetica deconspirată, mașinăria demontată — desigur la modul ironic — ale textualizării lirismului din opera lui Nichita Stă- nescu. ca și prescriptibilitatea experimentului fac ravagii printre începători, simulanti și făcători de versuri între care se insinuează și mulți neaveniți. Generalizarea unor „rețete", absenta oricăror constrângeri în domeniul „literaturității" — in fond, și calculatoarele produc „texte" —, ca și absența unor sigure criterii de judecată au condus la uniformizarea unei bune părți a creației livrate de aceste concursuri zonale. Destui dintre „specialiștii concursurilor", după ce au asaltat (fără mare succes) revistele, ziarele. editurile, descoperă un „debușeu" mai liber — dacă nu redactori mai puțin exigenți —, oricum foruri mai generoase, dispuse să a- corde „licențe" de participare, pentru că un premiu la un concurs nu angajează complet pe organizatori și nici nu decide c viitoare (și-virtuală) carieră literară. Unii dintre a- ceșți participanți au un palmares a- preciabil — se poate descoperi în fișa de concurs —, chiar cîștigarea

cursuri zonale să fie patronate de cite o editură din aceeași parte a țării, ca sa se acorde cite un singur mare premiu, concretizat prin tipărirea unei plachete. Desigur, fiecare festival literar este implicit și un concurs de debut care s-ar putea suprapune cu chiar concursul a- nual al casei de tipărituri zonale. Astfel concursul „Labiș" ar putea să aparțină editurii „Junimea", „Coș- buc" sau „Blaga" — ori amindouă — să treacă la „Dacia". „Arghezi" la „Scrisul românesc", „Moștenirea Văcăreștilor" să fie patronat de o e- ditură bucureșteană — poate „Albatros" — iar „Porni Luceafărul" să intre în sfera editurii „Eminescu". In felul acesta un mare premiu ar echivala cu valoarea și prestigiul consacrării unui ales „dintre sute de catarge". Si, firește, acest- mare premiu nu ar l’i obligatoriu de acordat dacă printre lucrările prezentate nu s-ar afla creații demne de o asemenea consacrare.Abilii confecționări de literatură, specialiștii concursurilor ar trece în al doilea plan. Prin consensul juriilor și al editurilor s-ar impune, intr-adevăr, nume noi, reprezentative. indiferent de virste sau de o- cupație, accentuindu-se și universul specific al teritorialității editoriale. Mai mult, nu s-ar mai discuta despre relativismul și ineficienta unora dintre concursurile literare. 1Si despre modul de organizare al concursurilor se pot spune lucruri interesante. Iată două, cu un sistem ' filai ■inedit! de desfășurare. La „Pa"' . nait' Certurt'se întrunește mai intii-.și* juriub eurw’Oficiază independent,, a- legind pe cîștigători, care vor veni abia peste o sâptămînă pentru manifestările propriu-zise. Experiența inedită a concursului de proză „Marin Preda" constă în faptul că prezența și activitatea de juriu se consumă departe de locul acțiunii, dincolo de emoțiile și frămîntările unui concurs, în afara presiunii organizatorilor și a participanților, fără strictă limită de timp. Fiecare membru al juriului citește, acasă, iar la acțiunea propriu-zisă vine cu opinii cristalizate, cu ierarhiile — ori- cît de relative — gata constituite și, deci, cu premiul respectiv gata distribuit. Inițiativa organelor locale de a cere fiecărui participant să trimită lucrările dactilografiate în șapte exemplare — pentru cei șapte membri ai juriului — angajează aspecte insolite : jurizezi departe de meleagurile teleormănene, nu știi pe cine citești (un motto, o cifră de inregistrare). nu știi pe cine premiezi. Aceste prevederi de regulament creează o detașare de bun augur și obiectivitate la distanță, un examen fără prezența protagoniștilor. o întrecere cu fericite angajări, în afara oportunităților de tot felul. Și vine ziua concursului, adică a întîlnirilor de lucru, a dezbaterilor despre condiția prozei, despre „tema povestitorului" ; se deschid plicurile, se fac identificările intre texte și grupul concret al concu- rcnților. Primele conexiuni —. primele surprize : cutare proză obiectivă, de mare forță realistă, pe care ai crezut-o scrisă de un bărbat matur, cu experiență de viață aparține unei diafane prezențe feminine. abia ieșită de pe băncile liceului, iar proza de evocare poetică, grațioasă și filigranată este semnată de un muncitor cu miini mari și puternice. Deci, se poate ca și' la un concurs să apară toate surprizele literaturii adevărate, dincolo de orice prejudecăți sau identificări factice.Dezbaterile de dincolo de concurs — poate partea cea mai rezistentă funcțional — demonstrează gradul de conștientizare artistică a condeierilor. modul in care reflexivitatea și pregătirea estetică iși pun amprenta asupra actului creației propriu-zise. Asemenea dezbateri, discuții metodologice și „inter-ce- nacluri" — foarte interesant cel de la „Roșu Vertical" (Cîmpina) de anul acesta — sînt. deseori mai profitabile pentru concurenți — și nu numai pentru ei — decit obținerea unui premiu, deoarece acutizează spiritul critic, lărgesc universul formativ și informativ al participanților și justifică existenta unui concurs.Multe, puține, concursurile literare există? Adevărata problemă se pune în termenii eficientei lor es- tetic-culturale și ai finalității social- educative.

CERO din_ Cluj-Napoca,Mare, pentrula I.S.F. Baia ---- —. ,—.— a a da doar cîteva exemple, manifestă tendința de a reliefa calitățile unor materiale ușor friabile cărora creatorii au știut să le descopere frumuseți neașteptate. Frumuseți care se datorează și grijii pentru finisarea fiecărei lucrări, dusă pînă la o admirabilă perfecțiune tehnică. Serviciile masă realizate la I.P. Curtea de Argeș IRIS Cluj-Napoca, serviciile de cafea create la CERO Cluj- Napoca sînt exemple care atestă această . deosebită măiestrie, .dovedind cum accentele decorative pot să gare ale-sticlei sau-al»---------- țjcjapteze cu .elj-,bul imaculat al porțelanului. Animate de o concepție modernă, în care armonia plastică a ansamblului a însoțit gîndul creator, multe din exemplarele prezentate constituie o demonstrație concludentă a modernității acestui domeniu. Obiectele produse în centre de autorizată tradiție, la Turda sau la I.S. trița, la I.S.P. rolioi sau I.S.F. ghișoara. la IRIS

muzeale confe- un sens uman
național „Cîntareaatare nu poate fi pozitiv : clauza în- acoperlrea istorico-

Valențe ale spiritului creator
desau

liste România. Muzeul Ceramicii UniuneaPlastici din Republica SocialistăMinisterul Lemnului lelor de Centrala Sticlei Fine,

și Sticlei,ArtiștilorRomânia, Industriei și Materia- Construcții, Industriei și Ceramicii Ministerul Comerțului Interior. Ministerul Chimiei și Petrochimiei, CENTROCOOP. Acest variat patronaj ne indică i sitatea' pâri a deri și resate confere noțiunii de responsa-
implicit diver- i de preocu- unor întreprin- i instituții inte- deopotrivă să noi sensuri

ța. creativitatea se exercită în relație nemijlocită cu posibilitățile de realizare industrială. Ca o xemplificare concretă a acestor preocupări, Salonul determină a- firmarea plenară a valorii și tradiției școlii de sticlă și ceramică din România și, totodată, conduce la importante economii de materii prime, materiale. energii, constituind un stimulent general și individual in acest sector.în sălile Muzeului Sticlei și Porțelanului se află, așadar, ingenios prezentate, crea-

Realizările impun o dată mai mult actua- . litatea "Bilei idei : a- ceea a modelării spa- e- țjului | social - prin intervenția factorului artă. Un prim-pas in acest sens, lăudabil din toate punctele de vedere, este încercarea organizatorilor de a stabili o consonantă a obiectelor prezentate cu mediul ambiant prin prezentarea unei selecții de. mobilier realizate de C.I.L. Pipera. Fragilele obiecte de sticlă și porțelan sînt astfel firesc integrate unui spațiu în care mobilierul ușor, de bună

prin îndrăzneala soluțiilor. prin felul deosebit de a pune-m valoare strălucirile fu-

I.S. Bis- Do-Si- sau

ganță formei și terialului folosit, tiști dintre cei cunoscuți și apreciați, multi dintre ei distinși cu premii în importante competiții naționale și internaționale, aduc în actualul Salon mărturia concretă a forței lor creatoare pe care o pun. generos. în slujba publicului.

ma-Ar- mai OPINII

Marina PREUTU

(Urmare din pag. I)curețe Bega... Șantierul este o lume ! Nu pentru toată lumea. Numai pentru cei care sint pasionați, dăruiți, care știu ce-nseamnă efort maxim, care știu ce-nseamnă respectarea unui termen. Care habar n-au ce-i acela lucru de mîntuială, care devin, așa, prin decenii. „copiii șantierelor" și nici nu mai pot trăi altfel decit văzind sub ochii lor cum se Înalță baraje, hidrocentrale... Cine altcineva decit ei — mineri, dulgheri, pietrari, mecanici, șoferi, meseriași de tot felul care mai invață să și vulcanizeze, dacă e nevoie, să pună geamuri, să facă și oxigen (da, oxigen !) — poate muta munții ? Ei fac barajele care nu sînt altceva decit un fel de piramide (dacă vreți să știți, aici sint datele asemănătoare piramidei lui Keops!) — ei știu să dirijeze milioanele de metri cubi de apă.10 august 1989. Zi toridă chiar și pe versantul nordic al Muntelui Mic, la Poiana Mărului, unul dintre punctele intr-adevăr fierbinți ale importantei lucrări pe care o realizează Antrepriza de Construcții Hidroenergetice Bistra — Poiana Mărului, județul Caraș-Severin. Din noiembrie 1981 s-a deschis șantierul și de atunci se sapă, se lucrează, pentru ca prima punere în funcțiune — Uzina hidroelectrică Turnu Ruieni, de 140 MW, să aibă loc în ’90. Se lucrează la barajul de la Poiana Mărului, la centrala de la Turnu Ruieni, la tunelul de aducțiune dintre baraj și centrală (care are vreo 10 km), la galeria de fugă din centrală, care evacuează apele după turbinare (și care se întinde și ea pe 2 700 m), la acumularea- tampon de la Zervești...3 000 de oameni, 24 de ore din 24 se străduie ca să capteze Bistra Mărului, Bistra Marga, să facă un lac de vreo 100 milioane mc apă. un baraj inalt de 135 m, la bază avind 500 m. îl întrebăm pe Ștefan Pop „unde arde mai tare" și bineînțeles că ne răspunde că „peste tot". Trebuie supravegheate cele 7 trepte

ale carierei de la Poiana Mărului — unde se fac împușcături masive pentru a realiza piatră de o anumită granulație. Trebuie ca transportarea ei să n-aibă timpi morți — doar anro- camentul va ține în circă lacul, va ține în spate greutatea lacului ! Trebuie mare atenție la nucleul de argilă — care are geometria unui baraj de beton și căruia ii trebuie asigurată compactarea maximă. Mare atenție, bineînțeles, la filtre — granulația lor să aibă în vedere calitatea argilei. Mare atenție la be- tonările de la priza de apă, la stadiul de glisare a puțului umed, de asemenea a puțului castelului — ambele de peste 110 m. Sint la zi cu planul ! Pînă la

de două mașini de la puț, vasăzică, mai ai trei mala- xoare... Să-l găsești imediat pe Mitică Bulai. Eu dacă-1 văd intîi îl omor și apoi îl sperii... Noroc Udrea ! Ce-i cu argila ? Să mă suni, să-mi spui... Toată viața mea, de cind mă știu — fusesem în practică la Argeș, ca student al Facultății de construcții din Iași, și am vrut să merg la Lotru — am fost luat dintr- un loc și mutat în altul, fără voia mea. M-am ținut ca mîța cu ghearele de cuvertura patului. Voiam să văd și eu finalul, să mă bucur de ce lucrasem. Nimic. Mă avansau sau nu știu ce se întîmpla și o luam de la început... Sînt Bistra 1. dă-mi Bistra 5. Da, spune. Nu știu, fă-i

ne știam, ne cunoșteam, cu mulți lucrasem peste tot. E o vorbă în care cred: cind matca e bună, oamenii se-adună. Se duce vestea, în fine, mi s-a spus să vin aici, unde este un potențial hidro deosebit. Deschizi lucrarea, înființezi antrepriza. Am venit. Cînd or fi trecut opt ani ? !... Sînt Bistra 1, dă-mi Bistra 5. Sorine, dacă poți stai cu roțile pe șosea și cu mîini- le pe volan, nu de alta, dar mai avem mult de mers pînă la noapte".Nu știm cînd s-a lăsat noaptea. „Dacia" înghite in continuare kilometri de sosea. Excavatoarele înghit tone de argilă, de nisip, de nietris, de bolovani. Autobasculantele gîfîie, încarcă-
Constructorii înfruntă muntele

20 august este realizat planul pe opt luni, pînă la sfirșitul lunii august vor avea un avans de 10 milioane lei la construcții- montaj ! Adică, viața unui șantier, care cuprinde vreo 10 000 de suflete (muncitori, ingineri, familiile lor), care se întinde pe vreo 100 de km (de la Feneșul la Poiana Mărului), care va lăsa in urma lui in final 3 mari baraje: Poiana Mărului, Lacul Scorilo, Lacul Poiana Ruscă ; plus o salbă de centrale de mică putere : pe Sebeș (3), Feneșul (2), Timiș (7) — în total calculîndu-se o putere instalată de 300 MW și 160 milioane mc apă ! Adică cele trei amenajări distincte numite uzine hidroelectrice de care am amintit (Ruieni, Mărul, Rîul Alb), plus două lacuri de compensare, plus 29 de km derivații principale, plus 90 km aducțiuni secundare... „Stația" mașinii este permanent deschisă. Se comunică tot timpul fiecare mișcare din oricare punct al șantierului. „Zilele acestea sint aur, nu altceva, pentru depunerea de argilă. în martie a fost o surpare la galeria de fugă și am avut patru luni intîrzieri... Da. Eu sînt. Cît mai ai de betonat Ia noapte ? în afară

curte, ia-o de nevastă, dar fă rost de motorină și aleargă. Ai dispărut ?... „Argeșul" deci se retrăgea, prin ’67, și se ridica „Lotrul". Am stat trei ani la Voineasa. alți trei ani la colonia Vidra. Făceam drumuri, făceam case, hoteluri. Mă legam de locuri, ca tot ardeleanul. Sînt un fel de moț de pe Valea Arieșului, școlit la Sibiu și apoi la Iași. Mi-aduc aminte cum mă lăudam : am 26 de ani, sînt șef de lot, am aici, pe mînă, 20 milioane lei 1 Sint sau nu bogat ? In fine, am ajuns și la un baraj, iar din ’73 pe Valea Sebeșului, pe minunata Vale a Frumoasei, unde făceam o producție de 15— 20 milioane lei pe an. Treceau ca vîntul anotimpurile. Muntele îți oferă toată viața lui. Iarna-i iarnă, toamna-i de vis, vara la fel. De primăvară nu prea are timp. în rest... Cind am ajuns la Oașa, barajul nu se ridicase nici un centimetru și eu devenisem, Ia 34 de ani, șef de șantier. Mă dădeam bătrin. Aveam de ridicat un baraj de 94 m înălțime, cu mască de beton, la 1 400 m altitudine. Grozavi ani pentru un constructor 1 Eram în marea familie a constructorilor,

descarcă, schimbă cauciucuri, traversează muntele. Se betonează, se pie- truiește. Cine a avut timp să se uite la Bistra, la brazi, la munte ? Ion U- drea, inginer-șef punct de lucru baraj, care de-abia și-a încheiat stagiatura, spunea.că după patru ani de șantier (deși venise cu alt gind) e sigur că tot pe un șantier se va duce. Vorba lui : înveți în facultate ani de zile, dar lecția muncii aici o înțelegi. Cu cită admirație vorbea de muncitorul AMC-ist Gruia Ple- șa — mare meșter, care se pare că execută lucrări de mare finețe, de minerul Constantin Răuță... Printre ei, alături de ei a simțit din plin viața de șantier, spiritul de echipă, ritmul sigur, eficient, fără poticneli, in care se împlinesc lucrări de anvergură. Dar dulgherul Vasile Tarcău, șef de echipă la Turnu Ruieni, caverna centralei, pe care ni-1 prezentase la amiază Ștefan Pop ? El a făcut tot cofrajul centralei, de la infra pînă la suprastructură, la verificarea finală pe turbina 1 gă- sindu-se o diferență minimă de 6 mm 1 Dar pietrarul Marin Rotaru și echipa lui — (Ioana Dumitru, Pavel Bohotan, Dumi

tru Luță) pe care i-am găsit la microhidrocentrala de 0,8 MW Bistra Nouă, din mîinile cărora se zice că iese artă, nu simplu meșteșug ? Dar șeful șantierului de la Barajul Mărului — Puiu Pîrvulescu — tînăr stagiar, de altfel, dar Oliviu Ioanițescu — tînăr inginer miner, șeful șantierului uzinei Ruieni — dar Cristian Ionescu, șeful șantierului Zervești ? Unii au colindat toate șantierele, pe unde a fost și Ștefan Pop, alții aici și-au început drumul — pe scara vieții constructorului. Oameni de diferite vîrste, de diferite profesii, nivel de pregătire. Comuniști, oameni în adevăratul sens al cuvin- tului, de mare probitate profesională, care semnează modest, fără să știe nimeni, lucrări gigant. „Numai cînd mă uit la mîinile lui Marin Rotaru și mă minunez — își continuă gîndurile Ștefan Pop. Fără oameni ca el nimic nu s-ar putea face. Lucrează meticulos, de te enervează; atent, grijuliu, fără grabă, dar cînd te uiți în urmă, după niște zile, te îngrozești cît de mult a avansat. Muncă făcută cu rost, cu dragoste, cu suflet. Ca să parafrazez : dacă pasiune nu e, nimic nu e. Și ca el, atîția alții. Ne-am propus performanțe în cinstea zilei de 23 August — și le-am avut. Ne-am propus depășiri în cinstea celui de-al XIV-lea Congres al partidului — sigur le vom face. Și cînd vorbim de soluțiile noastre tehnice — mai rar folosite în țară — tot ei sînt cei care le realizează, pînă la urmă. Așa cum este metoda torcretului (cămășui- rea rocii din subteran cu mortar de mare rezistență, apoi armarea ei cu plasă sudată și ancorarea ei) ; sau galeriile auto, sau eșafodajele mobile, sau ancorele pretensionate pentru susținerea verticalității peretelui ; ca să nu mai vorbim de folosirea laserului pentru trasarea linearității galeriei forțate... Ei. constructorii sînt eroii acestor lucrări... Sint Bistra 1. Ascult. ...Lasă piruetele și snune exact ce ai pe suflet".
Smaranda OTEANU 
Ion D. CUCU

tic vorbind, nu este cel mai reprezentativ ; mențiunile revistelor sînt mult mai prețioase pentru că înseamnă publicarea — deși multe dintre ele nu se țin de cuvînt ; or, periodicele nu publică orice, căutind să-și descopere în textele partici- panților o acoperire pentru propriul profil publicistic sau ilustrarea individualității sale programatice. - Organizatorii își încheie bilanțurile, raportează desfășurarea. începînd să se gîndească la concursul din anul viitor, iar participanții încep să se pregătească pentru cel mai apropiat concurs din altă zonă a tării. Sigur. obosiți de atitea premieri nefinalizate. unii concurenți capotează și nu mai trimit lucrări chiar peste tot. (Am întilnit la un asemenea concurs numai opt dosare de participare la care trebuiau să se selecteze tot atîtea premii ; foarte puțin comparativ cu bilanțurile între 100 și 2G0 de fișe de participare la marile concursuri). Doar cîțiva mai mulți au fost Ia „Paznic de far", Plopeni, Prahova, concurs de poezie care se dispersează în acțiuni marginale, chiar în spectacole cu public și cu... bilete. (Ce legătură au vedetele teatrelor profesioniste din București — în unele spectacole improvizate — cu poezia timizilor începători din toată țara ?).Este momentul să ne întrebăm : sînt prea multe concursurile literare și prea puțin eficiente, nereușind să impună nume noi. ori premiile sint prea abundent» și, în felul a- cesta, cantitatea devalorizează nivelul întrecerii ? Participarea prin cenaclu ar putea fi o soluție pentru că presupune o selecție colectivă care ar schimba mereu prezențele în concursurile de renume.Un alt răspuns, cred, la această nedumerise poate fi oferit de finalizarea publicistică. Publicarea in presă. în plachete. în antologii a lucrărilor, realizarea, adică, a dezideratului participării la un concurs literar ar putea demonstra că nici întrecerile nu sînt foarte numeroase, nici numărul premiilor excesiv, și nici participanții aceiași. Valorizarea spațiului de concurs prin litera tipografică ar conduce la o cernere continuă a scriitorilor amatori și — în raport, desigur, cu propriile acumulări și evoluții — selectarea cîtorva nume de rezistentă care și-ar cîștiga dreptul de publicare în marile reviste, accesul la concretizările editoriale și, de aici, confruntarea cu instanțele critice cele mai avizate și competente. O idee care se conturează cam peste tot in cadrul întîlnirilor „metodologice" și a „inter-cenaclurilor" de la sfirșitul întrecerilor ar fi ca anumite con Aurellu GOCI

c a n a
O Zîmbet de soare : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15: 17: 19
• Flori de gheață : PACEA (71 30 85) 
— 15; 17; 19, COSMOS (27 54 95) — 9; 
11; 13: 15: 17: 19
© Alarmă în Deltă : PACEA — 9 ;
11: 13
© Un oaspete
(10 67 40) —
© Flăcări
(35 15 17) —
© Vacanța
(21 50 97) —

la cină : VIITORUL
15; 17; 19
pe comori : POPULAR
15; 17; .19

cea mare : MUNCA
15; 17; 19

• Cantemlr : ARTA (21 31 86) — 15 ; 
17: 19
• împăcarea: TIMPURI NOI (15 61 10)
— 9: 11; 13; 15: 17; 19
O De la literatură la film : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15
• Sorgul Roșu : SCALA (11 0172) — 
9: 11; 13; 15; 17; 19
e Program pentru copil și tineret : 
DOINA (16 35 38) — 9; 11: 13; 15; 17; 19
• Nava Iul Yang : AURORA (35 04 66)
— 9: 11; 13; 15: 17; 19, CULTURAL 
(83 50 13) — 9: 11 : 13: 15; 17: 19
• Misiunea secretă a maiorului Cook: 
STUDIO (59 53 15) — 9,30; 11,30; 13,30; 
15,30; 17,30; 19,30

Giuleștl (sala Majestic, 
Ar fi fost o mare iubire

satiric-muzical ,,C. Tănase^ 
grădina Boema) : Bună

• Teatrul Național (14 71 71, 
Amfiteatru) : Poveste din Hollywood
— 18 z (sala Atelier) : Ultimul set — 18 
O Teatrul Mic (14 70 81) : O scrisoare 
pierdută — 18.30
0 Teatrul
14 72 34) ;
— 18,30
• Teatrul
(15 56 78,
seara, Boema ! — 19
©Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, «la 
Teatrul de păpuși Herăstrău) : Puiul
— 18

r
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Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu prilejul sărbătoririi Zilei naționale a țării dumneavoastră, poporul și guvernul Regatului Arabiei Saudite mi se alătură in a vă exprima felicitări și cele mai bune urări de multă sănătate dumneavoastră personal, de progres și prosperitate poporului prieten al României.

FAHD IBN ABDUL AZIZ AL SAUD

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaTn numele guvernului și poporului Republicii Trinidad-Tobago și al meu personal doresc să vă adresez cele mai cordiale felicitări dumneavoastră, guvernului și poporului Republicii Socialiste România, cu ocazia aniversării Zilei naționale a țării dumneavoastră.Vă rog să primiți cele mai bune urări pentru fericirea dumneavoastră personală și cea a poporului român.

NOOR M. HASSANALI
Președintele Republicii Trinidad-Tobago

IN TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

Oamenii muncii de pe ogoare raportează încheierea 
recoltării culturiior de floarea-soarelui si cinepă 
pentru fuior si obținerea onor producții mari la hectar

Domnului NOOR MOHAMMED HASSANALI
Președintele Republicii Trinidad-TobagoPORT OF SPAINCu prilejul celei de-a 27-a aniversări a independenței țării dumneavoastră. am plăcerea deosebită să vă adresez, in numele poporului român și al meu personal, călduroase felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de pace și prosperitate pentru poporul Republicii Trinidad-Tobago.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Re^iblicii Socialiste România

TELEGRAMA ADRESATĂ 

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 

secretar general al Partidului Comunist Român, 

președintele Republicii Socialiste România, 

comandant suprem al Forțelor Armate, 

de participanții la plenara Consiliului Politic
al Ministerului de Interne

Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, comandant suprem al Forțelor Armate,Asemenea tuturor fiilor și fiicelor acestor plaiuri străbune, ne facem o datorie de conștiință exprimîndu-ne, din adincul inimilor, sentimentele noastre de neasemuită prețuire și vie recunoștință pe care le nutrim față dc dumneavoastră, mult iubite si stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, Erou intre eroii neamului. înflăcărat patriot și revoluționar neînfricat, personalitate proeminentă a lumii contemporane, care întruchipați supremele idealuri și năzuințele cele mai nobile ale poporului român spre o dezvoltare liberă, independentă și suverană, pace și progres, genial ctitor de țară și eră nouă, de numele căruia sint strins legate toate marile izbinzi din perioada numită cu aleasă stimă si îndreptățită mindrie patriotică „Epoca Nicolae Ceaușescu".în cadrul lucrărilor plenarei s-a dat glas cu putere, satisfacție și bucurie adeziunii totale față de Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. din iunie a.c. cu privire la propunerea de realegere a dumneavoastră, la Congresul al XIV-lea, in suprema funcție de secretar general al Partidului Comunist Român — opțiune istorică cu adinei semnificații patriotice și revoluționare, care constituie garanția sigură a edificării cu succes a societății socialiste multilateral dezvoltate in România, a înaintării neabătute a patriei spre noi culmi de progres si civilizație.Participanții la plenară, in numele comuniștilor, al întregului personal al Ministerului de Interne, își reafirmă și de această dată deplinul acord față de conținutul documentelor programatice pentru Congresul al XIV-lea, ce poartă pecetea Ilustrei dumneavoastră personalități și care, pe baza analizei riguros științifice a istoriei patriei, a realizărilor din anii construcției socialiste, a stadiului actual al operei de edificare a noii societăți, jalonează direcțiile muncii și acțiunii partidului, ale întregului popor pentru o lungă perioadă de timp, pină in anii 2000—2010.Totodată, cu profundă stimă și aleasă prețuire, aducem un călduros omagiu tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, eminent militant politic și savant de largă recunoaștere internațională, pentru remarcabila sa contribuție la elaborarea și înfăptuirea politicii partidului și statului, la dezvoltarea și afirmarea plenară a științei, invățămintului și culturii rom&nești, ca factori primordiali ai progresului economic și social.Dezbaterile plenarei au evidențiat cu limpezime adevărul că tot ce s-a Înfăptuit măreț și durabil in România își are izvorul in geniala dumneavoastră activitate teoretică șl practică, ce a deschis largi orizonturi în toate sferele creației materiale și spirituale, a inlăturat dogmatismul și sablonis- mul, manifestările de conservatorism și rutină, a repus in drepturile ei legitime glorioasa istorie națională, milenarele noastre tradiții progresiste, revoluționare, a descătușat și dinamizat energiile maselor de oameni ai muncii, a redat națiunii sentimentul demnității și încrederii in forțele proprii, cimentind unitatea sa de nezdruncinat in jurul partidului comunist.Dînd glas celor mai alese sentimente de fierbinte devotament și vie recunoștință față de dumneavoastră, ilustru și neobosit conducător al destinelor întregii noastre națiuni, strălucit militant al mișcării comuniste și muncitorești internaționale, luptător dirz și consecvent pentru cauza socialismului și comunismului, pentru triumful rațiunii, păcii și colaborării in lume, vă adresăm respectuoase mulțumiri pentru tot ce ați făcut și faceți spre binele și fericirea poporului român, pentru încrederea pe care ne-o acordați și sprijinul permanent pe care-1 primim din partea dumneavoastră.Tezele și ideile, orientările și indicațiile cuprinse in întreaga dumneavoastră operă, in documentele pentru Congresul al XIV-lea, puse in dezbaterea plenarei noastre, vor sta la baza sporirii preocupării pentru creșterea rolului organelor și organizațiilor de partid în viața tuturor unităților, promovării cu mai multă consecvență, in întreaga activitate, a spiritului de partid, a unui climat de muncă exigent, de inaltă responsabilitate comunistă, întăririi continue a ordinii și disciplinei, înfăptuirii neabătute a principiilor și normelor eticii și echității socialiste.însuflețiți permanent de luminosul dumneavoastră exemplu de muncă Îl viață, de abnegație și patriotism înflăcărat, de pasiune și dăruire revo- uționară, vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe comandant suprem, că vom acționa cu toată hotărirea și energia, în strinsă legătură cu organismele democrației muncitorcști-revoluționare, organele de procuratură și justiție, cu oamenii muncii, pentru a ne îndeplini cu răspundere comunistă misiunile Încredințate de partid și popor, ordinele și indicațiile pe care ni le dați permanent, intimpinind astfel cu rezultate tot mai bune Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român, care va intra in istorie drept Congresul marilor victorii socialiste, al triumfului principiilor socialismului științific, in transformarea revoluționară a societății românești, al adevăratei suveranități și al independenței depline economice și politice a scumpei noastre patrii. Republica Socialistă România.Să trăiți, tovarășe comandant suprem !

ACTIVUL DE PARTID AL MINISTERULUI DE INTERNE

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 realizorea de producții mari, superioare prevederilor de plan.Aceste recolte bogate - se evidențiază în telegrame - demonstrează cu toată forța sprijinul consecvent acordat agriculturii de conducerea partidului și statului nostru, personal de tovarășul Nicolae Ceaușescu. In anii construcției socialiste, cu deosebire in epoca Inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului, agricultura a beneficiat de importante fonduri materiale, ceea ce a favorizat dezvoltarea și 'modernizarea necontenită a mecanizării lucrărilor, crearea și introducerea in marea producție a numeroase soiuri și hibrizi cu productivitate ridicată. Producțiile mari ce au fost obținute la cerealele păioase, ca și la celelalte culturi demonstrează din plin nivelul înregistrat in activitatea de cercetare științifică, care s-a împletit strins cu marea producție agricolă. Succesele obținute în agricultură au la bază, totodată, munca plină de dăruire a țăranilor cooperatori, a mecanizatorilor, specialiștilor, care au posibilitatea, în condițiile proprietății socialiste, să-și pună tot mai mult în valoare hărnicia, priceperea și dragostea lor pentru pămînt.Comitetele județene Brăila, Constanța și Giurgiu ale P.C.R. raportează terminarea recoltării culturilor de floarea-soarelui și obținerea unor producții medii de 5 515, 5 400 și, respectiv, 5 320 kg la hectar; Comitetul Județean Bistrița-Năsăud al P.C.R. raportează încheierea recoltării culturilor de cinepă pentru fuior și realizarea unei producții medii de 10 452 kg tulpini la hectarIn continuarea telegramelor se arată că, în această perioadă, forțele satelor sint concentrate la eliberatul terenurilor de resturi vegetale și executarea arăturilor. Importante alte forțe sint concentrate la recoltarea legumelor si fructelor destinate industrializării și aprovizionării populației, la srringerea și depozitarea furajelor, la finalizarea pregătirilor pentru apropiata campanie agricolă de toamnă.Toți lucrătorii ogoarelor — se arată în încheierea telegramelor — acționează cu dăruire și responsabilitate pentru a obține producții mari la toate culturile, întimpinînd astfel cu fapte de muncă deosebite Congresul al XIV-lea al partidului.

LA FLOAREA-SOARELUI
® Județul Brăila - 5 515 kg la hectar 
® Județul Constanța - 5 400 kg la hectar 
® Județul Giurgiu - 5 320 kg la hectar 
LA CINEPĂ PENTRU FUIOR 
® Județul Bistrița-Năsăud - 10 452 kg la 

hectar

UNITĂTI CU PRODUCȚII MARI LA HECTAR
LA FLOAREA-SOARELUI

IN JUDEȚUL CONSTANȚA Cumpăna — 5 460 kg Ia hectar 
® întreprinderea Agricolă de Stat • Cooperativa Agricolă de Pro

(Urmare din pag. I)

*Miercuri, 30 august, a avut loc plenara Consiliului Politic al Ministerului de Interne cu activul, care a dezbătut sarcinile ce revin organelor și organizațiilor de partid, ale U.T.C. și de sindicat pentru a asigura cunoașterea și însușirea temeinică, de către întregul personal, a proiectului Programului-Directivă și a Tezelor pentru Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român.La plenară a participat tovarășul Tudor Postelnicu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, ministru de interne.

★Plenara a adoptat un program de măsuri pentru traducerea în viață de către efectivele ministerului a tezelor, ideilor și orientărilor cuprinse în documentele • programatice pentru înaltul forum al comuniștilor români din noiembrie 1989.In încheierea lucrărilor, într-o atmosferă de puternică angajare revoluționară, participanții au adresat o telegramă tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România. comandant suprem al Forțelor Armate.

ducție Mihail Kogălniceanu — 
5 450 kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Chirnogeni — 5 440 kg 
la hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Castelu — 5 420 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL BUZĂU
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Gherășeni — 5 421 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Mihăilești — 5 214 kg 
la hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Glodeanu Sărat — 5 112 
kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Căldărăști — 5105 kg 
la hectar

LA CINEPĂ 
PENTRU FUIOR

ÎN JUDEȚUL BUZĂU
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Costești — 10 824 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Pogoanele — 10 250 kg 
la hectarîn telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al I’artidiflui Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, oamenii muncii din unitățile amintite raportează încheierea recoltării culturilor de floarea-soarelui și cinepă pentru fuior și realizarea unor producții mari, superioare prevederilor planului.In aceste zile — se arată în telegrame — forțele satelor sint concentrate la eliberatul terenurilor dc producția secundară și efectuarea arăturilor. De asemenea, se lucrează la recoltatul legumelor și fructelor, la strîngerea și depozitarea furajelor, la pregătirea în cele mai bune condiții a apropiatei campanii agricole de toamnă.în încheierea telegramelor se evidențiază că oamenii muncii de la sate acționează cu stăruință pentru a obține recolte bune la toate culturile, sporindu-si in acest fel contribuția la dezvoltarea multilaterală a țării, la creșterea nivelului de trai al întregului popor.

Climatul participării
atunci cînd climatul participării era totuna cu climatul sacrificiului, cînd spiritul revoluționar era totuna cu spiritul de sacrificiu. Comuniștii au afirmat și au confirmat prin însăși viața lor — uneori prin însăși moartea lor — că nu frica de sine și încrederea în „cel de sus" îl salvează pe om, ci încrederea in sine și curajul — bazat pe rațiune lucidă — de a interpreta lumea așa cum e ea. terestră, adică, și, mai ales, de a o transforma., Străine de aventură și de utopie climatul participării, spiritul participării au fost elementele determinante, au galvanizat milioane de conștiințe, au făcut posibile victorii altminteri imposibil de cucerit. Fără participarea, fără spiritul și climatul ei, actul de la 23 August 1944 ar fi fost imposibil. Așa cum imposibile ar fi fost materializarea unor lozinci precum „Totul pentru front, totul pentru victorie !“ și reforma agrară, și cele monetare, și alungarea monarhiei, și naționalizarea principalelor mijloace de producție. Fiecare mare moment al revoluției noastre s-a constituit în tot at.itea uriașe școli în care s-a predat datoria de a 
participa. Comuniștii. exemnlul lor personal au mobilizat clasa muncitoare, au creat climatul necesar suportării istovitoarelor privațiuni și eforturi ale primilor ani postbelici. ..A fi in primul rînd", „a nu ieși din rînduri", „a trăi cu și pentru ceilalți", „a lupta pentru același țel" sint principii care atunci au apărut și, transmise din generație în generație, au ajuns pină la noi, astăzi.Revoluției socialiste i-a revenit sarcina de a face să strălucească pe

rene principii morale compromise de burghezie. Sigur că n-a fost ușor. N-a fost ușor să convingi mii și mii de tineri de la Salva Vișeu, Agnita-Botorca, Bumbești-Live- zeni, de exemplu, că fiecare piatră străpunsă și cărată cu spatele și fiecare sac de ciment nu sint pur și simplu o piatră și un sac, ci demersuri politice, cărămizi așezate la temelia noului edificiu politic și social al României. Că fiecare tonă de cărbune în plus nu este numai ..piinea industriei", ci și ,.piinea-pîine“, ci și opțiunq politică. Pentru că așa și era': fiecare lopată, fiecare vagonet'. fiecare roabă disloca o lume și crea temeliile alteia, noi. Nepre- cupețindu-și nici ultimul strop de energie, dar înviorată de sentimentul libertății și de uriașa răspundere pe care și-o asumase ca clasă conducătoare a societății, muncitorimea a revitalizat țara.Sigur că în iureșul acela s-au comis și greșeli. Unele dintre ele explicabile : lipsa de experiență, influențe neasimilate, neînțelegere — ,.puterea-i în mina noastră, facem cu ea ce vrem" —, graba provenită din dorința atingerii rapide a țelului propus.Este meritul Congresului al IX-lea al partidului, este meritul istoric al tovarășului Nicolae Ceaușescu de a fi demonstrat în practica vieții noastre social-polit.ice și economice — așa cum se subliniază în Tezele pentru Congresul al XIV-lea al partidului — că „principiul socialismului știin
țific, potrivit căruia dezvoltarea de
mocrației socialiste și crearea con
dițiilor pentru participarea largă și 
nemijlocită a maselor de oameni ai 
muncii la conducerea vieții econo- 
mico-sociale reprezintă o necesitate 
legică a edificării noii orînduiri so
ciale".

S-a creat astfel un climat nou, un om nou, cu spirit înnoit, o atmosferă morală și socială curată, nepoluată în nici un fel, conformă cu etica și echitatea socialistă. Teza aceasta, de importanță fundamentală, și-a găsit expresia in principiul formulat și aplicat cu insistență și consecvență : „făurirea socialismului cu poporul și pentru popor".Un astfel de climat nu-i compatibil decit cu munca, competența, sinceritatea și consecvența revoluționară. Datorită unui astfel de climat am obținut prodigioasele succese care au făcut, fac și vor face gloria perioadei de după 1965. Intr-un astfel de climat se subțiază permanent rindurile acelora care mai aplică incă politica racului, mai cred în ziceri de tipul „omul cuvenit la locul cu venit" și „obrazul subțire cu obraz gros se ține", ori a acelora care ridică ștacheta nu pentru ca să sară mai sus, ci pentru ca să poată trece mai ușor pe sub ea. Noul climat al participării nu lasă nici o șansă nedecișilor, indiferenților, blazaților, apaticilor, șmecherilor, „talerelqr cu două fețe", evazioniștilor de tot felul, lașilor. Oamenii noi — ca și diamantele autentice — nu se șlefu- iesc decit intr-o atmosferă lipsită de Impurități.Socialismul, apoi comunismul nu le putem construi decit intr-un climat al participării bine întocmit și strunit, cu oameni care știu, vor și pot, cu oameni activi, prezenți totdeauna unde-i mai greu, tari și strălucitori moralmente precum diamantele : precum cel doi — tînărul brigadier și Eroul Muncii Socialiste — de la exemplul cărora am pornit rindurile de față.
Mircea BUNEA
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PREDEALUL-UN ORAȘ-STAJIUNEPrivit de pe terasa modernului hotel „Cioplea" sau de pe tele- scaunul care numai în zece minute urcă la „Clăbucet-plecare", orașul-stațiune Predeal, situat la cea mai inaltă altitudine din țară (1 038 m) se înfățișează privirilor in toată splendoarea și farmecul său de „Capitală a turismului montan", care cucerește din primul moment pe cei ce poposesc aici și al căror număr este in continuă creștere de la an la an. La forța de „atracție" a Predealului contribuie, deopotrivă, cadrul natural deosebit de pitoresc și variat. ca și factorii climaterici care oferă excelente condiții de odihnă și recreere. binefăcătoare pentru sistemul nervos central și funcțiile vitale ale organismului.La creșterea popularității de care se bucură Predealul, atît în țară cit și peste hotare, a contribuit și contribuie intr-o măsură hotâritoare peisajul mereu înnoitor al stațiunii, baza sa materială modernă și, implicit, confortul sporit pe care îl asigură și care fac din Predeal una din stațiunile montane cele mai renumite și solicitate.

— Cum se prezintă orașul-sta- țiune in acest sezon estival ? Ce măsuri s-au luat pentru extinderea bazei materiale, pentru diversificarea ofertei turistice ? La a- ceste întrebări ne răspunde tovarășul Trăian Cautus, directorul coordonator al Oficiului Județean de Turism Brașov, cu sediul în Predeal.— Ca noutăți în domeniul lărgirii si modernizării bazei materiale aș aminti în primul rînd extinderea hotelului „Carmen", prin a- dăugarea unui nou corp cu o capacitate hotelieră de 40 de locuri. Noi capacități de cazare au fost realizate, totodată, la Popasul Turistic „Dirste", Complexul „Meteor", precum și la vilele „Corabia" și „Ghiocelul". Se află, totodată. în curs de modernizare vilele „Geta", „Snagov", „Veverița" și „Mistrețul". Un obiectiv de mare interes, aflat in curs de a- menajare, ii va reprezenta fără îndoială „Coliba Ciobanilor", unitate cu specific turistic, situată pe vîrful „Cioplea" și care va mări gradul de atractivitate a acestei zone.O dată cu sporirea capacității de

cazare, care a ajuns la 4100 de locuri, s-au extins și posibilitățile de divertisment. Turiști veniti în stațiune în acest sezon pot participa, astfel, la o seară de stină la Cabana „Poiana Secuilor", la un program de varietăți pe terasa hotelului „Carmen", precum și la spectacolele- prezentate de teatrele din Brașov și din alte localități din țară la Centrul de Cu.tură și Creație „Cintarea României" din stațiune. A intrat, de asemenea, în tradiția noastră să organizăm concursuri de orientare turistică. drumeții la cabanele din împrejurimi, precum și excursii în celelalte stațiuni de pe Valea Prahovei și din județele limitrofe. De mare interes sint obiectivele din zona Făgărașului : herghelia de cai Simbăta, Crama Cetate Făgăraș. Complexul muzeistic amenajat în fortificațiile cetății, expoziția de pictură pe sticlă de la Școala din localitatea Cincu, din imediata a- propiere a municipiului. Tabăra de sculptură de la Plaiul Foii, organizată de Uniunea Artiștilor Plastici și aflată în al doilea an de funcționare. în acest sezon iubitorii de sport pot practica skiul

pe role, tenisul de cimp, înotul la piscina acoperită de la hotelul „O- rizont" și diferite jocuri colective.— în activitatea Oficiului Județean de Turism o pondere însemnată o reprezintă turismul montan. Ce ați intreprins pentru modernizarea cabanelor ?— în administrarea Oficiului Județean de Turism se află 23 de cabane, cea mai mare parte fiind situate pe crestele masivilor Bu- cegi și Făgăraș. Dintre acestea un chip nou au căpătat în ultima perioadă cabanele „Clăbucet-plecare", „Clăbucet-sosire", „Poiana Secuilor". ..Trei Brazi" și Popasul Turistic „Simbăta", S-au refăcut marcajele turistice pe majoritatea traseelor montane. în prezent. în colaborare cu U.A.S.C.R., la Popasul Simbăta s-a organizat o tabără de refacere a marcajelor șl refugiilor pe traseul Simbăta — Valea Sîmbetei — Cabana Urlea. Turiștii vor remarca, totodată, introducerea energiei electrice prin stații eoliene, la cabanele „Susai" și „Curmătura".— Ca în fiecare an, pregătirile pentru viitorul sezon turistic se fac din timp. Cum acționați pentru pregătirea sezonului de iarnă ?— După cum se știe. Predealul

este o stațiune a tuturor anotimpurilor, oferind in orice sezon posibilități din cele mai bune de cazare și recreere. în pregătirea sezonului rece am trecut deja la reamenajarea pirtiilor de schi de pe masivul Gîrbova. Se află în curs de construire o pirtie de schi pentru începători in apropierea hotelului „Orizont", care va fi deservită de un teleschi. Chiar din luna următoare vom trece la pregătirea întregii baze materiale pentru sezonul rece. In ce privește divertismentul, avem in vedere organizarea unei școli de schi cu circa 50 de instructori și monitori, care vor preda cursuri pentru schiorii începători (garantînd învățarea schiului în numii șase zile), precum și pentru cei avansați.Frumoasa stațiune din apropierea izvoarelor Prahovei și Timișului, străjuită și ocrotită de munții Postăvarul. Piatra Mare și Bu- cegi, situată intr-un generos cadru natural, constituie, fără îndoială. pentru toate vîrstele și în toate anotimpurile un loc ideal pentru un sejur sau o vacantă de neuitat,
G. STANCIU

Președintele Guvernului R. S. Cehoslovace, Ladislav Adam, 
va efectua o vizită oficială de prietenie în țara noastrăLa invitația tovarășului Constantin Dăscălescu. prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, tovarășul Ladislav Adamec. președin- tele Guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace, va efectua. în următoarele zile, o vizită oficială de prietenie in tara noastră.
Cronica zileiCu. prilejul Zilei naționale a Malaieziei, miercuri a avut loc, în Capitală, o manifestare culturală organizată de Institutul Român pentru Relațiile Culturale cu Străinătatea, in cadrul căreia au fost prezentate impresii de călătorie din această țară și a fost vizionat un film documentar malaiezian.

Au luat parte membri ai conducerii I.R.R.C.S., reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, un numeros public. ■A fost prezent A. Ganapathy, însărcinat cu afaceri ad-interim al Malaieziei la București. (Agerpres)
Noi fapte de muncă ale constructorilor portuariConstructorii portuari care își desfășoară activitatea pe șantierul noului port maritim Constanța-Sud obțin noi și importante succese. Noul obiectiv, de o deosebită importanță economică, se conturează tot mai accentuat în peisajul industrial al județului. Au fost înălțate noi diguri și dane de acostare. s-au amenajat noi drumuri de acces, s-au ridicat noi construcții. O contribuție deosebită la buna desfășurare a activității pe acest șantier o aduc oamenii mun-

cii din secțiile snecializate ale Stației de Exploatare și Reparații Utilaj xNaval — Agigea, care au executat. în perioada parcursă din acest an. importante operațiuni suplimentare : dragaje. derocări. transporturi. lucrări de reparații. De asemenea, printr-oi mai bună organizare a întregii activități productive. oamenii muncii de la cariera Sitorman au asigurat în permanentă cantitățile necesare de piatră. (Lucian Cristea).
tv

19.00 Telejurnal
19.2S Congresul XIII — Congresul XIV 

— trepte ale Înfloririi patriei 
• Noua condiție a muncit

19,45 Pe drumul Înfăptuirii noii revo
luții agrare

20,00 Laureați al Festivalului național 
..Cintarea României"

20,30 Tinerețe — educație — spirit re
voluționar o Spiritul novator — 
dominantă a vieții de elev

20.50 Film serial. „Misiunea". Producție 
a studioului de film TV. realizată 
îh Centrul de producție cinemato
grafică „București". Scenariul : 
Francisc Munteanu. Regla : Vlrgil 
Calotescu. Enisodul 4

21,35 Din frumusețile patriei
21.50 Telejurnal

vremea
Prognoza meteorologică pentru inter

valul 31 august (ora 20) — 3 septembrie 
(ora 20). In țară : Vremea va fi răco
roasă. mai ales în prima parte a Inter
valului, cînd cerul va fi mai mult 
noros, apoi va deveni variabil. Se vor 
semnala ploi, care vor avea și carac
ter de aversă, pe arii relativ restrinse, 
în prima părte a intervalului, cu deo
sebire în regiunile nord-estice, iar în 
a doua parte a intervalului- aversele de

ploaie vor deveni Izolate. Vîntul va 
sufla slab pînă la moderat. Tempera
tura aerului va crește treptat. Minime
le vor fi cuprinse între 6 și 16 grade, 
mai ridicate în ultima noapte în sud- 
vest. Iar maximele între 15 și 25 de 
grade, mai ridicate în ultima zi. In 
București : Vremea va fi răcoroasă, mai 
ales în prima parte a Intervalului, cînd 
cerul va fi mai mult noros și temporar 
va ploua. Apoi cerul va deveni va
riabil. Vînt slab pînă la moderat. Tem
peratura îh. creștere. Minimele vor 
oscila între 1P și 1’4 grade, * lăr maxime
le între 22 și 25 db* grade, mai ridicate 
în ultima zi.

ACTUALITATEA SPORTIVĂ

UN FRUMOS BILANȚ AL SPORTIVILOR ROMÂNI 
LA JOCURILE MONDIALE UNIVERSITARE

8 medalii de aur și două de argintLa Duisburg s-au încheiat întrecerile celei de-a 15-a ediții a Jocurilor mondiale universitare de vară, competiție de amploare la care au participat circa 3 000 de sportivi din 90 de țări, între care și România.La actuala ediție sportivii români s-au numărat printre protagoniștii întrecerilor, cucerind in total 10 me

dalii, dintre care 8 de aur și 2 de argint.în ultima zi a concursului de atletism. sportiva româncă Marieta Ilcu a obținut medalia de argint in proba de săritură în lungime, cu 6,71 m, fiind precedată de sovietica Iolanda Cen (6,72 m ). Pe locul trei : Katja Trostel (R. D. Germană) — 6,49 m.
CAMPIONATELE MONDIALE DE CANOTAJîn acest aglomerat an sportiv post-olimpic, sint programate in luna septembrie alte campionate ale lumii, printre care și acelea din canotajul academic.Apropiata regată mondială va avea loc între 4 și 10 septembrie, la Bled (Iugoslavia), pe pista pitorescului lac sloven care a mai fost de două ori pină acum locul de desfășurare a unor asemenea întreceri nautice de anvergură.Competiția se bazează pe un program devenit clasic pentiu regatele olimpice și mondiale . opt probe pentru echipajele masculine și șase pentru cele feminine. Canotajul nostru. care s-a impus atenției amatorilor de sport din țară prin răsunătoare succese în ultimele două cicluri olimpice, mai ales la Întrecerile feminine, va fi prezent cu echipajele sale in trei probe pentru sportivi și în cinci probe pentru sportive. Este de observat faptul că echipajele ambarcațiunilor pentru fete au fost remaniate destul de mult, pentru că o serie de canotoare române de renume au încheiat activitatea de inaltă performan

tă. cum e. de exemplu, cazul faimoaselor Rodica Arba și Olga Ho- meghi (duble campioane olimpice și triple mondiale) sau al Veronicăi Necula (dublă medaliată olimpică și dublă campioană mondială).La regata feminină, scbiful simplu va fi „pilotat" de Elisabeta Lipă, o canotoare puternică și talentată, care va concura pentru o medalie și în ambarcațiunea 2 visle. în echipajul Lipă — Cochela.Echipajul 2 rame fără cîrmaci (Cu- ■relea — Bălan) pare șl el destul de tare, după cum susțin specialiștii federației noastre, pentru a aspira_ la o medalie. Echipajul 4 rame fără cirmaci a fost supus unor modificări și se va prezenta în alcătuirea Ilica, Leonte, Armășescu, Bazon. De asemenea, remaniată va fi și componența echipajului în spectaculoasa cursă de 8 + 1.La bărbați, vom concura cu Tomo- ioagă, Popescu, Robu, Năstase, plus cirmaciul M. Gheorghe în proba de 4 4-1 rame, iar echipajul Snep, Neagu va participa atît la 2 rame fără cîrmaci, cit și la 2 4- 1 rame, probă tn care li se va adăuga cirmaciul Gheorghe, în lupta pentru o medalie.
CAIAC-CANOE: 19 echipaje finaliste, 

dar numai o singură medalie
tn informația de presă dinaintea 

finalelor Campionatelor mondiale de 
canoe și caiac — campionate desfă
șurate la Plovdiv (Bulgaria) și în
cheiate la sfirșitul săptăminii tre
cute — se făcea cunoscut că echipa
jele romane vor concura la 19 din 
cele 22 de finale ale regatei men
ționate. Pe baza acestor date, printre 
amatorii de sport din țară încolțea 
speranța că flotila noastră de ambar
cațiuni va redeveni acea „flotilă de 
dur", care a adus faimă sportului ro
mânesc și a așezat ramura de canoe 
și caiac pe locuri de frunte in pri
vința reprezentării culorilor națio
nale la marile întreceri pe arena 
mondială, inclusiv la Jocurile Olim
pice.

Dar rezultatele recentelor finale, în toate probele „olimpice", au fost 
identice cu acelea, nesatisfăcătoare, 
de la regata olimpică 198S : nici o 
medalie pentru echipajele noastre ! 
Numai la una dintre probele de fond 
(care nu sint incluse in programul 
J.O. și nu vor fi nici la ediția din 
1992) s-a ciștigat o medalie de argint. 
Desigur, caiacistele Marina Bituleanu 
și Luminița Herțea, care au obținut 
această performantă in foarte dificila 
cursă de 5 000 m, merită felicitări 
călduroase. Totuși, faptul acesta nu 
salvează concluzia rezultatului global 
negativ al flotilei noastre de caiac-

canoe, al doilea rezultat generator de 
insatisfacții in competițiile de virf — 
regata olimpică și regata mondială
— intr-un interval de aproape un an 
de zile. S-a mai apreciat și după re
gata olimpică 1988 că prezența echi
pajelor noastre in finale dovedește o 
valoare medie bună : și, în prezent, 
se poate face o considerație asemă
nătoare. Totuși, canoea și caiacul nu 
au fost, nu sint și nu trebuie să ră
mână discipline care să fie satisfă
cute cu simple calificări în finală ; 
ele trebuie să aspire la medalii și să 
le dobîndească printr-o pregătire teh
nică și organizatorică la nivelul aces
tor asiprații. In situația dată, credem 
insă că se pun justificat întrebări 
asupra eficienței analizelor efectuate 
și asupra măsurilor adoptate în acest 
an de organele de conducere și teh
nice ale federației de specialitate și 
de C.N.E.F.S. pentru redresarea ac
tivității de inaltă performanță din 
caiac-canoe. O reanalizare, pe deplin 
competentă și responsabilă — cu 
larga consultare a corpului de spe
cialiști și de sportivi experimentați
— se impune pentru a se trece ho- 
tărît la acea activitate in măsură să 
aducă acest sport la nivelul presti
gioasei tradiții create cu ani in 
urmă.

Valeriu MIRONESCU



SUB CONDUCEREA PRESEDINIEIUI NICOLAE CEAUSESCU. 
ROMANIA - U TARA IN PEIN PROGRES, A PACII 

SI COLABORĂRII INTERNATIONALE

Expoziția internațională 
„iga-’89“ 

11 medalii de aur 
pentru produsele românești 
BERLIN 30 (Agerpres). — La Ex

poziția internațională de legume și 
fructe ,,iga-’89", care a avut loc iți 
orașul Erfurt, din R.D. Germană, 
țara noastră a realizat un frumos 
succes, obținind 11 medalii de aur.

In afară de țara-gazdă au mai 
expus firme din România, U.R.S.S., 
Cehoslovacia, Polonia, Ungaria și 
Vietnam.

ZIUA NAȚIONALĂ A MALAIEZIEI----------------------- -----------------------------------------------------------------------— p
Maiestății Sale sultan AZLAN SHAH

' Suveranul Malaieziei KUALA LUMPURSărbătorirea Zilei naționale a Malaieziei îmi oferă plăcuta ocazie de a vă adresa calde felicitări. împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, iar poporului malaiezian progres și prosperitate.
NICOLAE CEAUȘESCU t

Președintele 
Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂArticole și comentarii ale presei de peste hotare cu prilejul marii sărbători naționale a poporului român Rezoluție a

Consiliului de Securitate

Primul-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Constantin Dăscălescu, a trimis o telegramă primului-ministru al Malaieziei, Dato Seri Dr. Mahathir
Mohamad, prin care îi adresează, cu ocazia Zilei naționale a acestei țări, cordiale felicitări și cele mai bune urări de sănătate și succes deplin în activitate.

Realizârile de seamă dabîndite de poporul 
român în cei 45 de ani care au trecut de la 
revoluția de eliberare socială și națională, an
tifascistă 
succesele 
rioadâ de

și antiirrșperidlistă din August 194-1, 
istorice obținute cu precădere în 
înflorire multilaterală a Românieidie sărbătoare. Planuri„Bilgnț 

ambițioase pentru viitor, dezvolta
rea rodnică a relațiilor bulgaro- 
roriiâne",- este titlul sub care ziarul bulgar „OTECESTVEN FRONT" inserează o amplă corespondență din București, publicată in numărul său din 23 august. „Eforturile și realizările ipoporului român pe calea’ socialismului, în ansamblu pe.peirioada care a trecut, de edificare socialistă — subliniază ziarul — vor rămine, incontestabil, in istorie cu dimensiunile gigantice ale marilor proiecte, cu noul care a pătruns im toate sferele vieții, cu transformălrile multilaterale ale pă- mintului românesc". „O imagine plăcută oferă aspectul modern al centrelor mai multor orașe mari românești — se arată. Dar construcția de orașe moderne reprezintă în realitate doar partea exterioară a industrializării prestigioase incluzând asemenea proiecte grandioase cum sint construcția combinatelor metalurgice din Galați și Călărași, crearea unui sistem de . combinate de construcții de mașini grele și de capacități de prelucrare a 30 milioane tome de petrol anual. Dintr-o țară agrară rămasă în urmă în trecut, in anii construcției socialismului România s-a transformat intr-un stat industrial mediu dezvoltat".In încheiere, „Otecestven Front" arată că, in aceste zile, poporul român intîmpină cu succese în muncă cel de-al XIV-lea Congres ăl P.C.R.Ziarul coreean „NODON SINMUN" a consacrat o pagină specială țărrii noastre, realizărilor do- bindite în alte inului.„Sub 
muncii articol care miez de vară, poporul român măsoară, de 45 de ani încoace, timpul de istorie concentrată pe columna unde a însemnat o dată fundamentală : 23 August 1944, acea zi de ev nou, ziua insurecției, începutul revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă.Amintirea neștearsă a acelui început de drum nou în bimilenara istorie românească o întruchipează astăzi cel mai viu și insufleți- tor monument — țara însăși, transformată din temelii, mindră de ceea ce a înfăptuit pe frontul nu lipsit de greutăți al devenirii socialiste. în aceste patru decenii și jumătate, dar mai ales după istoricul Congres al IX-lea, cînd în fruntea partidului a fost ales tovarășul Nicolae Ceaușescu. energiile creatoare descătușate ale .poporului au ridicat la niveluri nebănuite dezvoltarea țării sub toate aspectele.Asemenea realizări, obținute sub conducerea înțeleaptă a partidului comunist, a tovarășului Nicolae Ceaușescu. pe baza dezvoltării proprietății socialiste, a repartizării armonioase a forțelor de producție pe întregul teritoriu al țării— subliniază „Nodon Sinmun" — au permis creșterea constantă a nivelului de trai al poporului, creștere vădită în toate compartimentele ce alcătuiesc cî-mpul larg al calității vieții.Revoluția de eliberare socială sl națională, antifascistă și antiimperialistă din August 1944 a determinat multiple transformări în viața econarhico-socială a României : făurirea unei economii moderne, dinamice, generalizarea relațiilor (socialiste de pro.ducție, dezvoltarea armonioasă a tuturor zonelor țării, creșterea nivelului de viață materială și spirituală a întregului popor se împletesc în mod organic cu crearea și afirmarea unui nou climat în viața politică și socială — evidențiază „Nodon Sinmun". îndeosebi în ultimii 24 de ani, după Congresul al IX-lea al partidului, perfecționarea cadrului democratic . — din inițiativa și prin preocuparea permanentă ale tovarășului Nicolae Ceaușescu — a cuprins, cum era firesc, toate laturile. vieții sociale. Corespunzător principiului edificării socialismului cu poporul și pentru popor, sub conducerea înțeleaptă a partidului comunist au fost concepute, detaliate și generalizate principiile autocon- ducerii și autogestiunii. în toate unitățile socialiste, organe supreme ale conducerii au devenit adunările generale ale oamenilor muncii, ale căror hotărîri sint aplicate de consiliile oamenilor muncii.în anul celui de-al XIV-lea Congres al partidului, societatea românească se înfățișează cu importante realizări în toate* domeniile vieții, între care la loc de frunte se situează existența și funcționarea unui cadru complex, multilateral, larg participativ al democrației socialiste.Ziarul cehoslovac „RUDE PRA- VO“ subliniază că „Victoria revoluției din august 1944 a fost corolarul unor lupte îndelungate și a- prige purtate de cele mai largi pături sociale ale țării, conduse de Partidul Comunist Român. Armata română — se relevă — a dus lupte împotriva armatelor hitleriste pină la Victoria finală de la 9 Mai 1945, contribuind într-o mare măsură și la

în construcția economică și domenii în anii socialis-
semnul libertății, unității și 
creatoare" este titlul unui în carp se arată : „în fie-

I

cialiste începută de cel de-al IX-lea Congres 
al Partidului Comunist Român, care l-a ales 
pentru a conduce destinele patriei noastre 
libere pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, sint în 
continuare prezentate de ziare și reviste din 
diferite țări.

Presa de peste hotare reflectă, totodată, po
ziția fermă, dinamică a României, a președin
telui Nicolae Ceaușescu, acțiunile sale consec
vente pe plan internațional vizînd întronarea 
unei noi ordini economice, juste și echitabile 
la scară mondială, edificarea unei lumi a păcii 
si colaborării.

The 45th Anniversary
The Great National
Holiday of Romania
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eliberarea Cehoslovaciei. In luptele pentru redobîndirea libertăților democratice au căzut 170 000 de soldați români. Numai în Cehoslovacia, mai ales in regiunile Tatra, Zvolen, Kromerice, Brno și Havlicek Brod, și-au jertfit viețile pentru eliberarea teritoriului nostru 65 000 de ostași ai Armatei române".Relevind marile realizări dobin- dite de poporul nostru în această perioadă, „Rude Prav-o" scrie : în ultimii 24 de ani s-au construit aproape 2 000 de noi obiective industriale in centre economice existente și în cadrul programului de repartizare rațională a industriei pe întreg teritoriul țării și în 180 de noi centre industriale. Un succes remarcabil îl constituie si achitarea datoriei externe a tării. Organele de partid si guvernamentale românești înfăptuiesc astfel politica de independentă economică a tării. în primul rind fată de capitalul financiar occidental. .Sint subliniate apoi raporturile tradiționale de prietenie dintre România și Cehoslovacia, pentru care o însemnătate excepțională în dezvoltarea dinamică și multilaterală o voltare științifică România ducătorii state, Nicolae . ... __________din mai a.c., care a avut loc la Praga, au apreciat pozitiv evoluția colaborării pe multiple planuri din ultima perioadă — scrie „Rude Pra- vo“. In acest sens, au subliniat și însemnătatea Programului de adincire pe mai departe a cooperării și specializării dintre pele două țări, semnat in cursul întîlnirii.Ziarul „ELEFTHEROS TYPOS" din Grecia pune în evidență, sub titlul 
„România — 45 de ani de progres 
economic", marile schimbări revoluționare care au transformat țara noastră în anii care au trecut din August 1944, dintr-o țară slab dezvoltată, cu o industrie modestă și o agricultură rudimentară, într-o țară cu o industrie modernă, multilateral dezvoltată.Incepind cu anul 1965 — se arată In articol — România a pus bazele unei direcții noi de dezvoltare. Au fost create și dezvoltată noi nisme democratice la nai.

„23 August — Ziua 
României. A construi 
pieni", este intitulat, de ziarul priot „ELEFTHEROTYPIA", un amplu articol care relevă că realizările obținute de România în cei 24 de ani de cînd în fruntea țării se află președintele Nicolae Ceaușescu sint mărturii edificatoare ale vastei activități desfășurate de Partidul Comunist Român — care în acești ani a devenit centrul vital al întregii societăți —. ale creșterii rolului său politic conducător, ale capacității sale imense de a pune în mișcare energiile creatoare de care dispune națiunea română. Ele sint. totodată. mărturii elocvente ale clarvi-

un

are Programul de dez- economică și tehnico- dintre Cehoslovacia și pînă în anul 2000. Conde partid tovarășii MilosCeaușescu. la ai ambelorJakes și intilnirea

ziunii politice proprii președintelui Nicolae Ceaușescu, ale marii sale capacități de a desprinde concluzii profunde din istoria poporului român. de a analiza multilateral, cu mijloace științifice, realizările de azi ale țării și cerințele viitorului.Un alt cotidian cipriot, „TA NEA" — care a consacrat două articole aniversării din August a poporului român, după ce prezintă semnificațiile actului istoric de la 23 August.; evidențiază :In prezent. România se afirmă pe arena internațională capromotor activ al dezarmării și păcii.In cel de-al doilea articol se a- rată : România se înfățișează astăzi ca unul dintre statele responsabile față de destinele de pace ale omenirii, conștiința contemporană receptînd numele acestei țări cu recunoașterea contribuției nedezmințite la afirmarea și împlinirea idealurilor de bine ale oamenilor de pretutindeni. Această politică, se știe, este legată nemijlocit de gindirea și activitatea președintelui Nicolae Ceaușescu. eminentă personalitate politică, remarcată și a- preciatâ pentru valoarea ideilor sale de interes major nu numai pentru țara sa. ci și pentru destinele tuturor popoarelor ce prețuiesc pacea, libertatea și independența. „România — Ceaușescu" sint două nume care se astăzi într-o identitate prestigiu internațional.In politica externă a un loc important revine rilor și inițiativelor in favoarea rezolvării problemelor economice grave și complexe cu care se confruntă omenirea, pentru o dezvoltare stabilă, echilibrată și dinamică a economiei mondiale, pentru progresul tuturor statelor lumii, subliniază publicația italiană „ATTUALITÂ DEL PARLAMEN- TO“ in articolul „Demersurile și 
inițiativele României in favoarea 
instaurării unei noi ordini econo
mice internaționale".într-un articol consacrat strategiei dezvoltării economice a României, ziarul italian „CARLINO RIMINI" pune accentul pe faptul că in anii care au trecut de la eliberare, și mai ales după Congresul al IX-lea al P.C.R., România, decisă să edifice un complex economic național modern și eficient, a promovat cu perseverență o politică de înzestrare și reînzes- trare a economiei naționale cu întreprinderi și instalații moderne, consolidînd în același timp baza materială a agriculturii.Dezvoltarea forțelor de producție datorită realizării progrâmelor de investiții a antrenat, mai ales In ultimii 24 de ani, crearea de numeroase locuri de muncă, se arată in articol.„O națiune mindră care iși edi
fică propriul destin", se intitulează articolul inserat de revista ..BRIEFING", care apare în Turcia.încă de la alegerea sa la condu-

contopesc de înaltRomâniei, demersu-

cerea țării, in 1965 se arătă — președintele Nicolae Ceaușescu a promovat o politică de dezvoltare economică și socială menită să contribuie la realizarea societății industrial-agrare, pornind de la condițiile unei țări slab dezvoltate. Pentru realizarea independenței economice și a progresului, poporul român a depus eforturi deosebite. Astăzi, satisfacțiile sint multiple, oamenii muncii bucu- rindu-se de condiții de trai mult superioare celor din trecut.
„Un impresionant progres înre

gistrat de România după eliberare, 
in august 1944", este titlul sub care cotidianul mexican .,EL UNIVERSAL" publică un amplu articol. subliniind. între altele, că pregătirile pentru sărbătorirea zilei de 23 August au coincis cu publicarea documentelor pentru Congresul al XIV-lea al P.C.R., documente supuse dezbaterii publice și care stabilesc' liniile directoare ale dezvoltării țării in deceniul viitor și în perspectiva anilor 2010.Devenit stăpîn pe propria-i soartă, pe toate resursele materiale și capacitățile umane de care dispune — se arată — poporul român și-a transformat patria într-o țâră iildustrial-agrară', cu un înalt nivel de civilizație și cultură. Cele mai mari siccese au fost obținute după Congresul al IX-lea- al P.C.R., care l-a ales in fruntea partidului pe președintele Nicolae Ceaușescu.în procesul realizării progresului și bunăstării, inaugurat de revoluția de la 23 August 1944, un moment de cotitură l-a reprezentat Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, cel mai important eveniment din istoria României. în perioada care a trecut, din vara istorică a anului 1965, Republica Socialistă România a cunoscut o epocă dinamică și de progres puternic și multilateral; subliniază revista „ZIMBABWE NEWS", in articolul „Marea săr
bătoare națională a României".Datorită unei politici externe deschise către întreaga . lume, România socialistă este astăzi o țară a păcii, colaborării și cooperării cu toate statele, indiferent de sistemul lor social,Sub titlul „Ziua României. Pacea, 
stabilitatea creează condiții pentru 
o continuă dezvoltare", „THE JAPAN TIMES" a pus in evidență faptul că, pe calea deschisă de revoluția din August 1944, cel de-al IX-lea Congres al P.C.R. reprezintă momentul cel mai important. în anii de după 1965, din inițiativa și cu aportul decisiv ale președintelui Nicolae Ceaușescu, măsuri ample și complexe au fost întreprinse pentru a dezvolta forțele de producție și a le repartiza într-un mod armonios și echilibrat, ceea ce a dus la progresul economie al tuturor zonelor țării.„MAINICHI DAILY NEWS" din Japonia relevă : Perioada care a urmat anului 1965 este perioada celor mai mari realizări, a unor progrese fără precedent in istorie, în care România conștiință statut in conștiința lumii. Aceștia sint anii statul sint conduse de președintele Nicolae Ceaușescu, eminent strateg și fondator al României moderne, care a adus un nou climat de acțiune politică dedicată înfăptuirii marilor aspirații ale poporului român pentru justiție socială și națională. pentru pace și progresul general al omenirii.Pe planeta noastră, confruntată cu incertitudini, cu numeroase probleme de rezolvat. România, președintele Nicolae Ceaușescu au demonstrat forța unei politici care abordează deschis și responsabil marile probleme ale vieții internaționale...ASAHI EVENING NEWS" (Japonia) subliniază, Ia rîndul său : Aniversarea evenimentelor August 1944 oferă prilejul de evidenția realizările istorice poporului român in edificarea nou sistem economic și social.Ziarul indonezian „JAYAKAR- TA“ relevă. îiitr-un articol intitulat. „Priorități ale dezvoltării eco
nomice in România" că, în .perioada care a trecut de la actul istoric de la 23 August 1944, România a parcurs un proces de dezvoltare in mai multe etape, bazat pe efortul propriu, devenind, dintr-o țară eminamente agricolă, un stat in- dustrial-agrar. cu o industrie dezvoltată, puternică și modernă, cu o agricultură înfloritoare. Ca urmare a politicii științifice din ultimii 24 de ani, de cind la cirma țării se află președintele Nicolae Ceaușescu. economia României cunoaște un dinamism fără precedent.în parcurgerea tuturor etapelor de dezvoltare economico-socială și cu deosebire după 1965. cînd președintele Nicolae Ceaușescu a fost ales să conducă destinele poporului său. România a optat pentru asigurarea unei rate înalte a a- cumulării. ca singura cale pentru progresul ecohomico-social. pentru ridicarea continuă a bunăstării întregului popor, se arată într-un amplu articol publicat de un alt ziar indonezian „MERDEKA".

a dobîndit o nouă de sine și un noude cînd partidul și r
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In sprijinul accesului 
Namibiei la independențăNAȚIUNILE UNITE 30 (Agerpres) — Consiliul de Securitate al O.N.U., reunit la sediul din New York al Națiunilor Unite, a adoptat, în unanimitate, o rezoluție cu privire la Namibia, propusă de grupul țărilor nealiniate. Documentul cere tuturor părților interesate, în primul rînd Republicii Africii de Sud, să respecte cu scrupulozitate prevederile rezoluțiilor 435 și 632 ale Consiliului de Securitate privind accesul Namibieifila independență.Exprimmd sprijin deplin eforturilor secretarului general al O.N.U., Jayier Perez de Cuellar, în înfăptuirea prevederilor Rezoluției 435 și întărirea influenței Forței O.N.U. de menținere a păcii in Namibia (U.N.T.A.G.),, rezoluția cheamă toate părțile interesate să contribuie la crearea în Namibia a condițiilor care să permită poporului din acest teritoriu să participe în mod liber la apropiatele alegeri. Totodată, rezoluția cere desființarea tuturor formațiunilor militare și paramilitare ale R.S.A. din Namibia.
R.S.A

Persecutarea participanților 
la mișcarea antiapartheidPRETORIA 30 (Agerpres). — O cunoscută grupare care se pronunță mult timp împotriva sistemului discriminare rasială din Africa Sud — „Mișcarea Democratică Masă" — a difuzat o declarație care se arătă că prin continuarea terorii împotrivă participanților la mișcarea antiapartheid se demonstrează că „dorința regimului de a proceda Ia schimbări politice in țară este iluzorie".
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Agravarea 
de sărăcire

din Costa RicaSAN JOSE 30 (Agerpres). — Concluziile unui studiu realizat de doi experți centroamericani privind situația economică și socială din Costa Rica evidențiază un proces continuu de sărăcire a populației în ultimii ani și, legat de acesta, ineficienta programelor stabilite de Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială pentru redresarea acestei țări.Potrivit studiului, 29 la sută dintre costaricani trăiesc în stare de sărăcie sau in condiții economico- sociale foarte grele. Pe de altă parte. potrivit datelor publicate de ministerul planificării din această țară, intre 1988—1989 numărul săracilor a crescut de la 28 la 48 la sută, deci la aproape jumătate dintr-o populație de 3 milioane de locuitori.
Mari deficite comerciale 

în raporturile C.E.E.-S.U.A.BRUXELLES 30 (Agerpres). — Țările membre ale C.E.E. au înregistrat, în primul semestru al acestui an, un deficit comercial global de 1,47 miliarde de dolari in schimburile cu Statele Unite.Potrivit datelor oficiale, în perioada ianuarie-iunie, S.U.A. au importat' produse în valoare de 41,883 miliarde de dolari din țările membre ale C.E.E. și au exportat pe piața acestora produse în valoare de 43,353 miliarde de dolari.

Proclamarea independentei țării, la 31 august 1957. s-a înscris ca un moment de răscruce în istoria poporului malaiezian. După aproape patru secole de exploatare colonială, Malaiezia dobîndea condițiile favorabile unei dezvoltări de sine stătătoare pe calea progresului e- conomico-social.In ansamblul economiei naționale. rolul predominant il dețin variatele resurse. naturale ale țării. Malaiezia fiind un mare producător de cositor — locul întii in lume —. cauciuc natural, bauxită, petrol, gaz metan, cupru, cărbune, lemn de esențe prețioase. Iată de ce. încă din primii ani ce au urmat dobindirii independenței, programele economice guvernamentale au urmărit cu consecvență dezvoltarea industriei pentru prelucrarea si exploatarea resurselor naturale in interes propriu. In paralel, s-au dezvoltat unele ramuri ale industriei de vîrf. ca electronica și electrotehnica. Malaiezia fiind in prezent un important exportator de se- miconductori. Totodată, pe harta țării au apărut platforme chimice și petrochimice, metalurgice, textile, de prelucrare a lemnului și altele. Prin eforturi susținute, necesare depășirii dificultăților create de criza economică mondială, s-a reușit să se imprime ritmuri rapide de creștere a ramurilor prelucrătoare. aportul acestora la produsul national brut crescind de la 13,9 la sută în 1970 la 23.9 la sută in anul trecut.

O atenție deosebită a fost acordată dezvoltării și modernizării sectorului agriculturii (care realizează un sfert din P.N.B.). suprafețele irigate apropiindu-se astăzi de 500 000 hectare. De asemenea, pași înainte s-au înregistrat în domeniul științei și învățămintului, capitala tării, Kuala Lumpur, devenind in anii din urmă unul dintre cele mai importante centre de în- vățămint din sud-estul Asiei;'Intre România socialistă §1 Ma-‘ laiezia s-au dezvoltat relații de’ prietenie și colaborare, bazate pe stimă 'și avantaj reciproc. Deși situate la mari distanțe geografice, cele două țări au identificat numeroase domenii de interes comun, promovînd de-a lungul anilor o rodnică colaborare. Cursul ascendent al acestor relații a fost puternic impulsionat în urma vizitei efectuate de tovarășul Nicolae Ceaușescu. împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu. in 1982, in Malaiezia. Declarația comună adoptată cu acest prilej, alte acorduri și înțelegeri convenite constituie un cadru adecvat pentru dezvoltarea Pe mai departe a conlucrării pe plan bilateral, ca și în domeniul vieții internaționale. A- dincirea și diversificarea continuă a acestei conlucrări corespund pe deplin intereselor celor două popoare. contribuind, totodată, la promovarea cauzei păcii și destinderii în lume.
Pentru transformarea Peninsulei Coreene 

intr-o zonă a păcii, liberă de arme nuclearePHENIAN 30 (Agerpres) — Slăbirea încordării și înlăturarea pericolului unui război nuclear in Peninsula Coreeană constituie o problemă presantă, care trebuie rezolvată cit mai curind posibil, atit in interesul național al poporului coreean, cit și al păcii mondiale — se arată intr-un editorial al ziarului „Nodon Sinmun", citat de agenția A.C.T.C. In articol se relevă, de asemenea, că transformarea Peninsulei Coreene intr-o zonă a păcii, liberă de arme nucleare, este o sarcină urgentă a zilelor noastre. In continuare. ziarul scoate in evidență că forțele militare americane din Coreea de Sud dispun de o impresionantă forță nucleară de distrugere și subliniază necesitatea inlăturării acesto

ra pentru a se putea crea condițiile transformării Peninsulei Coreene intr-o zonă a păcii. jPartidul Păcii și Democrației din Coreea de Sud — principala formațiune politică a opoziției — a cerut guvernului să reia de indată dialogul intercoreean. După cum transmite agenția Efe, unul dintre membrii conducerii acestui partid, Kini Bong Ho, a acuzat guvernul de la Seul că menține fn mod artificial o încordare in relațiile cu R.P.D. Coreeană, prevalindu-se de unele „considerente privind securitatea națională-1. De asemenea, el a cerut reluarea consultărilor și contactelor la diferite niveluri între Nord și Sud.
ORIENTUL MIJLOCIU
• Sprijin negocierilor de pace în regiune • Apel la încetarea 

ostilităților între părțile aflate in conflict in LibanRIAD 30 (Agerpres). — Consiliul Ministerial al Consiliului de Cooperare al Golfului (C.C.G.) și-a exprimat sprijinul față de negocierile de pace pentru Încetarea diferendului dintre Iran și Irak, in baza Rezoluției 598 a Consiliului de Securitate al O.N.U., într-un comunicat dat publicității Ia Jeddah, la încheierea reuniunii sale. Consiliul Ministerial — format din miniștrii de externe ai țărilor membre : Arabia Saudită. Qatar. Oman. Emiratele Arabe Unite și Bahrein — exprimă, de asemenea, sprijinul față de revolta populară palestiniană din teritoriile ocupate (INTIFADA), subliniind. totodată. necesitatea respectării drepturilor naționale ale poporului palestinian.Miniștrii de externe au reafirmat, de asemenea, sprijinul față de unitatea. suveranitatea și independența Libanului, cerinci părților in conflict să înceteze ostilitățile și să coopereze cu Comitetul tripartit arab pentru soluționarea crizei.

auspiciile Comitetului O.N.U. pentru exercitarea drepturilor inalienabile ale poporului palestinian. Lâ lucrări au luat parie reprezentanți din partea a peste o sută de organizații neguvernamentale din țări europene, al poporului palestinian, observatori ai unor organizații internaționale.Calea cea mai eficientă de reglementare a conflictului din Orientul Mijlociu — s-a subliniat in cadrul dezbaterilor — o constituie convocarea. sub egida O.N.U.. a unei conferințe internaționale de pace, cu participarea tuturor părților, interesate. inclusiv a Organizației pentru Eliberarea Palestinei.

VIENA 30 (Agerpres). — In capitala Austriei a avut loc un simpozion internațional al organizațiilor neguvernamentale consacrat problemei palestiniene, desfășurat sub

BEIRUT 30 (Agerpres). — Un nou val de violență a cuprins miercuri capitala Libanului ca urmare a duelurilor de artilerie semnalate intre părțile aflate in conflict din cele două sectoare ale Beirutului. Potrivit surselor politiei, cele mai puternice schimburi de focuri s-au produs în zona denumită Pasajul muzeului. pe unde trece linia de demarcație dintre partea de vest si cea de est a orașului. Primele rapoarte o- ficiale relevă că patru persoane au fost rănite de schije de pbtizg.Sub tirul obuzelor s-au aflat si zone rezidențiale.
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vizita în r. Referindu-se la va efectua in R. nistrul afacerilor _Chineze. Qian Qichen, a subliniat, intr-un interviu acordat Mohțame, că aceasta va „o reafirmare a relațiilor nești dintre cele două țări, o expresie a lărgirii continue a acestora". El a apreciat pozitiv propunerea privind crearea în nord- estul regiunii Asiei și Oceanului Pacific a unui mecanism permanent al dialogului și colaborării, avansată recent de Jambin Bat- munh, secretar general al C.C. al Partidului Popular Revoluționar Mongol, președintele Prezidiului Marelui Hural Popular.

MONGOLA, vizita pe care o P. Mongolă, mi- externe al R. P. probleme. în cadrul unei conferințe de presă. Al varo Cunhal. secretar general al P.C. Portughez; a condamnat practica privatizării sectorului de stat al economiei, a- rătînd că acest proces pune în pericol dezvoltarea economică șl independența tării.

tind un comunicat oficial difuzat la Ciudad de Panama. Se precizează că grupul colabora cu elemente conservatoare din țară și primea ajutor din străinătate. Idate transmise de sonda SPAȚIALA AMERICANA „VOYAGER-2". Triton, satelitul natural al planetei Neptun. pare a fi cel mai rece corp ceresc din sistemul solar. De asemenea, s-a con-; statat că in jurul lui Triton este formată o auroră strălucitoare provocată de radiația magnetică la care îl supune cimpul magnetic al planetei Neotun. Oamenii de știință apreciază că temperatura la nivelul solului satelitului lui Neptun este de minus 400 grade Fahrenheit. Orbita lui Neptun și a lui Triton se află la aproximativ miliarde mile de Soare.
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GUVERNUL PANAMEZ a anunțat capturarea unui grup armat care ..atenta la securitatea statului" — transmite agenția I.P.S.. ci-
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PLENARA. La Lisabona a avut loc o plenară a C.C. al P.O. Portughez. care a analizat situația politică din tară și modul în care se desfășoară pregătirile partidului pentru alegerile municipale de la 17 decembrie a,c.. precum și alte

APROBARE. Adunarea Islamică Consultativă — Majlis (parlamentul Iranului) a aprobat, cu două treimi din voturile celor 261 deputați prezenți. echipa guvernamentală propusă de președintele țării. Akbar Hashemi Rafsanjani, după alegerile prezidențiale desfășurate în tară în luna iulie. In noul guvern, alcătuit din 22 de membri. au fost desemnați 12 noi miniștri. ceilalți 10 păstrindu-și portofoliile. Aii Akbar Velayati a menținut portofoliul afacerilor externe.

INUNDAȚII IN IUGOSLAVIA. Puternice ploi și furtuni au afectat largi zone din nord-vestul Iugoslaviei. provocând însemnate daune materiale — relatează agenția Taniug. Au fost devastate, prin inundații, sute de hectare de teren arabil, iar circulația pe secțiuni de artere rutiere a fost întreruptă. La Zagreb au căzut 47 litri de apă pe metrul pătrat. Ploile si inundațiile au provocat, de asemenea, daune materiale în Bosnia și Herțegovina Si pe coas ta Mării Adriatice.


