
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe ambasadorul Republicii GabonezePreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. a primit, vineri, la Snagov, pe Raphael Nkassa-Nzo- gho, ambasadorul Republicii Gaboneze, in vizită de rămas bun, cu prilejul încheierii misiunii sale in țara noastră.

In cadrul intrevederii au fost evocate bunele raporturi existente între România și Gabon, exprimîndu-se dorința dezvoltării în continuare a acestor relații, spre binele ambelor țări și popoare, în folosul cauzei destinderii, colaborării'și păcii.
Ambasadorul gabonez a adresat președintelui Nicolae Ceaușescu, Consiliului de Stat și guvernului român calde mulțumiri pentru sprijinul ce i-a fost acordat în îndeplinirea ' misiunii sale in România.
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SARCINILE ECONOMICE PE ACEST AN 
- REAMWE INTEGRAL PlNĂ LA

CONGRESUL AL XIV-LEA AL PARTIDULUI!

FORȚA CREATOARE
A DEMOCRAȚIEI SOCIALISTE

Am pornit și pornim de la faptul că socialismul îl 
construim cu poporul și pentru popor și trebuie să facem 
totul încît să asigurăm participarea activă a întregii na
țiuni la făurirea propriului său viitor.

NICOLAE CEAUȘESCU

EXPORT - 
cea mai bună calitate!

LA 
produse deActivitatea de comerț exterior constituie pentru tara noastră o necesitate obiectivă, o activitate fără de care nu se poate asigura înfăptuirea programelor de dezvoltare economico-socialâ. Realizarea integrală a sarcinilor de plan în acest domeniu, onorarea exemplară și chiar în devans a tuturor obligațiilor contractuale față de partenerii de peste hotare constituie o componentă de importanță majoră pentru asigurarea echilibrului valutar-financiar. pentru bunul mers al întregii activități productive. De aceea, in această perioadă de amplă mobilizare a întregii clase muncitoare pentru îndeplinirea planului anual pînă la Congresul al XIV-lea al partidului, o atenție deosebită trebuie acordată exportului, realizării ritmice și livrării la termen, în condiții calitative ireproșabile a tuturor produselor destinate partenerilor de peste hotare. Aceasta impune perfecționarea substanțială a activității de export, pornind de la asigurarea portofoliului de comenzi și a bazei materiale necesare, pînă la expedierea la timp și în condiții optime a loturilor de marfă.Experiența multor unități economice demonstrează că buna organizare a producției și a muncii, asigurarea ritmică a bazei materiale, colaborarea susținută cu întreprinderile de comerț exterior și, nu în ultimul rînd, realizarea unor produse de înalt nivel calitativ conduc la realizarea și chiar depășirea planului la acest important indicator economic. Este concluzia care se degajă și din grupajul nostru de astăzi realizat de corespondenții „Scînteii".

Rolul gindirii tehnice in acțiunea 
de modernizareColectivul întreprinderii „Porțela- nul“ din Alba Iulia s-a angajat ca întreaga producție suplimentară realizată pe opt luni să fie destinată exportului. Un ’ angajament asumat cu responsabilitate. Un angajament ce a devenit faptă. „Este o tradiție a colectivului nostru ca depășirea de plan să se concretizeze în produse pentru export — precizează Elisabe- ta Mărginean, șeful biroului plan al întreprinderii. Pe 8 luni, colectivul nostru a realizat peste prevederi o producție-marfă în valoare de 6 milioane lei, reprezentînd articole solicitate la export. Aceasta înseamnă că, așa cum am preliminat, și planul ia export este substanțial depășit".Merită subliniat faptul că. față de aceeași perioadă a anului trecut, a fost realizată o producție mai mare cu 7,5 la sută, obținută în întregime pe seama creșterii productivității muncii. Aceasta înseamnă organizare superioară, gindire tehnică in

vestită pentru modernizarea fabricației. Ioan Luca, inginerul-șef al unității, ne atrage atenția asupra unui fapt de producție înscris și el în graficul întrecerii : aprinderea, in aceste zile, a focului la cel de-al doilea cuptor de ardere rapidă a masei de porțelan, utilaj conceput și realizat cu forțe proprii, în premieră pe țară, care asigură, la aceeași capacitate de ardere, reducerea consumului de gaze naturale de la 220 la 75 metri cubi pe oră. a cheltuielilor specifice de la 4 900 la 700 lei pe tona de porțelan și a duratei arderii de la 36 la 4 ore. „Pe lingă cuptoarele de ardere rapidă există și alte noutăți — ne spune inginerul-șef. Bunăoară, au fost puse în funcțiune în secția de turnătorie două mașini de turnare pentru produse grele, operațiune care se executa manual. Prin aceasta se înregistrează o spectaculoasă creștere a productivității muncii, cu 130 Ia sută. De la 1 august a.c., în secto

rul de ardere au fost puse în funcțiune la fiecare post de glazurare noi instalații de agitare și deferizâre a glazurii. Aceste utilaje, concepute și realizate în întreprindere, elimină fenomenul de sedimentare a glazurii și reduc foarte mult punctele de, fier din porțelan, prin aceasta realizîndu-se o calitate superioară. Fac aceste precizări deoarece livrarea în întregime la eșport a producției suplimentare realizate pe opt luni a presupus și o continuă preocupare pentru asigurarea unei calități superioare."Ca urmare a măsurilor luate, ponderea produselor de calitatea I a crescut an de an, reprezentînd acum 76,5 la sută. In același timp, s-a intensificat acțiunea de înnoire a producției. In perioada care a trecut din actualul cincinal, gradul de înnoire a producției s-a situat pe o curbă mereu ascendentă, ajungînd în prezent la 92 la sută.Problema calității este o chestiune de demnitate și responsabilitate muncitorească. „Realizarea in de- vans a planului înseamnă și un spor de calitate — ne spune mun- citoarea-decoratoare Ana Flentea. Sintem preocupați de folosirea eficientă a timpului de lucru, de realizarea și depășirea normelor. Am organizat zile-record in producție. De fapt, luna august a început cu o săptămînă-record, care ne-a asigurat un start bun și o puternică mobilizare in realizarea planului. In același timp, au fost inițiate pursuri de perfecționare a pregătirii profesionale pentru a putea face față mai bine diversificării continue a producției și creșterii exigențelor calitative. Ne-am angajat să îndeplinim planul pe întregul an pînă la Congresul al XIV-iea și așa vom face".Cîteva fapte semnificative pentru ritmul în care se lucrează ne sînt prezentate de maistrul Vasile Dumitru, șeful secției a doua : „Exportul a ajuns la 44 la sută din producția Secției. In ce privește producția pentru intern, am îndeplinit toate comenzile pe 8 luni pînă la 15 au-(Continuare in pag. a III-a)
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Oamenii muncii 
din agricultură 
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mari la hectar
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Există tradiția ca la fiecare 23 August — zi înscrisă cu litere de aur în istoria multimilenară a patriei, care marchează victoria revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă — poporul nostru să-și evalueze activitatea desfășurată în construcția socialistă și să-și stabilească noi obiective pe care urmează să le îndeplinească pentru a obține rezultate și mai bune. Bilanțul înfățișat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, în magistrala cuvîntare rostită la Adunarea solemnă cu prilejul aniversării a 45 de ani de la actul istoric ce a conferit un nou destin patriei noastre reprezintă atît o strălucită sinteză a marilor victorii repurtate de poporul român, sub conducerea încercatului său partid, în edificarea noii orinduiri, cit și o proiecție științifică, optimistă, a drumului pe care ii are de parcurs în continuare pentru apropierea tot mai rapidă de orizontul luminos al comunismului. Tabloul de mărețe realizări cu care s-a înfățișat România la momentul istoricului bilanț din Augustul acestui an este o puternică și edificatoare mărturie a aplicării permanente in viată. îndeosebi după Congresul al IX-lea al partidului, a tezei științifice — fundamentată de secretarul general al partidului și validată în practică — a făuririi socialismului cu poporul și pentru popor. Teză care a reprezentat și reprezintă „structura de rezistență" a edificării noii orinduiri. Pe de o parte, pentru că ea aduce în prim-plan poporul, ca făuritor conștient al socialismului, ca participant activ și efectiv la toate actele de decizie privind edificarea noii societăți. Pe de altă parte, pentru că ii conferă poporului și .fundamentala calitate de beneficiar al roadelor socialismului. în făurirea noii orinduiri.Pornind de la tradițiile și experiența proprie, de la realitățile ■ concrete ale țârii noastre, de la etapele dezvoltării sociale, partidul nostru a acordat in permanență o atenție deosebită dezvoltării și perfecționării democrației, a creat un sistem original, unit in felul său. care asigură participarea tuturor oamenilor muncii la elaborarea programelor de dezvoltare economico-socială, la conducerea societății, la activitatea concretă desfășurată pentru înflorirea și prosperitatea țării.„Organismele largi democratice pe care le-am creat in ultimii 20 de ani — sublinia tovarășul NICOI.AE CEAUȘESCU la Plenara C.C. al P.C.R. din iunie a.c. — re

prezintă forme noi în care clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea. alte categorii sociale participă in mod organizat la conducerea societății. la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a patriei noastre".Rolul hotărîtor în elaborarea șl perfecționarea acestui sistem îi revine secretarului general al partidului. care, in vasta sa operă teoretică și practică, a elaborat teze și concepte de o excepțională valoare științifică, între care și cele cu privire la construirea socialismului cu poporul pentru popor, dezvoltarea democrației socialiste, afirmarea autocondu- cerii muncitorești, opțiuni politice e- sențiale. adoptate în anii ce au urmat Congresului al IX-lea și care se află la baza continuității procesului revoluționar, cit si a perfecționării sale de la o etapă la alta in funcție de noile condiții si cerințe. Faptul că de-a lungul anilor s-au luat la vreme măsuri cu privire la rezolvarea problemelor majore ale construcției socialiste, inclusiv cu privire la conducerea economiei, la asigurarea participării făuritorilor de bunuri materiale și spirituale la opera de conducere democratică a societății, a creat condiții propice progresului continuu în toate domeniile. în tara noastră nepunîndu-se în prezent problema unor restructurări si înnoiri radicale, ci a asigurării unei funcționări cit mai bune si a perfecționării cadrului democratic ce a fost creat.Ca participant activ Ia actele de decizie privind edificarea noii orinduiri, poporul iși exprimă cuvintul in cadrul unui sistem democratic larg, cuprinzător, care are ca fundament trainic de manifestare proprietatea socialistă asupra mijloacelor de producție, iar ca fundament teoretic principiul jconștruirii socialismului cu poporul *și  pentru popor. Anii cei' mai tumultuoși ai construcției socialismului., anii care au descătușat energia poporului, anii de după Congresul al IX-lea al partidului sînt și anii edificării și perfecționării sistemului de conducere democratică a societății.In această perioadă s-au ad\is profunde transformări și îmbunătățiri în sistemul democrației noastre reprezentative. A fost radical perfecționată activitatea Marii Adunări Naționale, atît pe planul creșterii calității și eficienței sale, cit și pe planul transformării efective intr-un parlament al poporului. Prin compoziția și structura sa. prin modul cum sînt reprezentați muncitorii, țăranii, intelectualii, alte categorii de oameni ai muncii, Marea Adunare 

Națională este cu adevărat itn parlament care reflectă în mod obiectiv noua structură socială a țării. Tot în acești ani s-a introdus în sistemul de alegere a organelor puterii de stat — cu efectele benefice asupra afirmării democrației — principiul mai multor candidați pentru un loc de deputat.în baza tezei construirii socialismului cu poporul și pentru popor, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a fundamentat aprecierea, profund științifică, potrivit căreia adevărata conducere a societății de către popor nu se poate realiza numai prin afirmarea democrației reprezentative, fără o completare ai acesteia — prin crearea unor organisme și structuri proprii — de o autentică democrație directă, participativă.Rezultatul acesteji gîijdiri creatoare, științifice se regăsește în fundamentarea concep/iului de democrație muncitoreascăf-revoluționară, care desemnează existența unui sistem politic larg, cuprinzător, în cadrul căruia întregul popor participă, de peste 20 de ani, in forme directe la conducerea economică și politică a societății. Chiar și numai o simplă trecere în revistă a instituțiilor acestui sistem — adunările generale și consiliile oamenilor muncii, ca foruri de conducere democratică a întreprinderilor, Consiliul Național al Oamenilor Muncii din Industrie, Construcții și Circulația Mărfurilor, Consiliul Național al Oamenilor Muncii din Agricultură, Industria Alimentară. Silvicultură și Gospodărirea Apelor, ca organisme naționale, reunirea la fiecare al cincilea an a congreselor naționale ale respectivelor organisme, precum șl a congreselor consiliilor populare, pentru știință și învățăminte pentru educație și cultură și al Frontului pemocrâțlei și Unității Socialiste — este de natură să demonstreze cit de complexă, de multilaterală este participarea poporului, prin instituțiile democrației muhei- torești-revoluționare, la conducerea societății. Rațiunile acestei participări cu fapta și decizia nu sint acte formale, demonstrative, ci ele au temeiuri profunde, corespund concepției științifice ce stă la baza construcției socialismului în țara noastră. Sistemul democrației muncito- rești-revoluționare funcționează ca un sistem viabil de conducere, atestat de unicul său examinator — rezultatele practice obținute în construcția(Continuare in pag. a Il-a)
în agricultură, prioritățile acestor zile Știința - factor fundamental

al progresului economicRECOLTAREA Șl PREGĂTIREA SEMĂNATULUIAm intrat în luna septembrie, prima lună de toamnă, moment ce marchează intensificarea lucrărilor agricole. Iată de ce. cooperatorii, mecanizatorii și ceilalți oameni ai muncii din agricultură au datoria de mare răspundere de a acționa energic pentru a strînge la timp și fără pierderi roadele bogate ale acestui an, pentru a pregăti condițiile necesare insămînțării culturilor de toamnă. Iată care este stadiul lucrărilor la zi.
FLOAREA-SOARELUI. A?a cum s-a anunțat, intr-un număr mare de județe s-a încheiat recoltarea acestei culturi, obținin- du-se producții mari, de peste 5 000 kg la hectar. Această lucrare trebuie încheiată grabnic pe toate suprafețele. Pe ansamblul țării recolta a fost strinsă de pe 83 la sută din suprafața cultivată. Important este ca și în județele in crările sint intirziate să măsuri pentru utilizarea a mijloacelor mecanizate, ductia rezultată să fie transportată imediat.

care lu- fie luate din plin iar pro-
SFECLA DE ZAHĂR. Este absolut necesar să fie recoltată pe baza graficelor zilnice de livrări

ARGEȘ : Noi obiective 
economice în funcțiune în cinstea Congresului al XIV-lea al partidului, oamenii muncii de la TrujV”l-Antrepriză Generală Construcții Industriale Pitești portează realizarea planului pe ani si 9 luni cu un plus de producție la activitatea de construcții- montaj de 33 milioane lei si o producție industrială in valoare de 44 milioane lei. In acest răstimp, ei au construit si introdus in circuitul productiv importante obiective economice. intre care o hală monobloc si o secție pentru cutii de viteză la întreprinderea de Autoturisme din Colibasi. două noi secții pentru autoturisme la întreprinderea din To- poloveni. capacități pentru motoare asincrone la întreprinderea de Motoare Electrice. (Gh. Cirstea).

Avind materia primă asi- multe fabrici de zahăr lude pe acum la capacitate, a se obține însă randamen-

întocmite între unitățile cultivatoare și fabricile de zahăr, grafice aprobate de direcțiile generale a- gricole și consiliile județene pentru industria alimentară, condiție de cea măi mare însemnătate, de care depinde funcționarea la întreaga capacitate a unităților prelucrătoare. Din datele furnizate de organele de specialitate rezultă că această cultură a fost strinsă de pe 10 la sută din suprafața prevăzută, gurată, crează Pentru te superioare la extracția zahărului și a se preveni pierderile prin deshidratarea rădăcinilor trebuie asigurată transportarea în decurs de 24 de ore a întregii cantități de sfeclă recoltate, iar la fabricile de zahăr rădăcinile să nu stea neprelucrate mai mult de 48 de ore.
PORUMBUL. Recoltarea porumbului a început mai devreme decît in alți ani, lucrarea fii'nd mai avansată in județele Călărași, Ialomița, Teleorman, Giurgiu, Mehedinți și sectorul agricol Ilfov. Intrucît timpul uscat și călduros din luna august a grăbit coacerea porumbului pe suprafețe mari, este necesar să fie luate măsuri in ve

Imagine din orașul Pașcani

derea organizării temeinice a muncii la cules, transport și depozitare. Aceasta presupune ca in toate unitățile agricole să fie antrenați mai mulți oameni la efectuarea acestei lucrări, iar mijloacele mecanice și de transport să fie folosite cu randament sporit.
CARTOFII. In toate județele, dar cu deosebire în cele mari cultivatoare, se lucrează intens la stringerea, sortarea și transportul cartofilor. Avind in vedere volumul mare de muncă ce trebuie e- fectuat la această cultură, este necesar ca, peste tot, mijloacele mecanice și de transport să fie folosite la intreaga capacitate. Or, din unele județe se semnalează că s-au creat decalaje între cantitățile de cartofi recoltate și .cele transportate la bazele de recepție și depozite.
SOIA nu a fost strinsă decît de pe suprafețe mici. Ținînd seama că și această cultură s-a copt, se impune ca lucrările de recoltare să fie mult intensificate, ceea ce 

în pagina a lll-a, relatări din județele Constanța 
Bacău și Suceava

presupune identificarea solelor cu plante ajunse ia maturitate și folosirea cu randament sporit a combinelor.
PREGĂTIREA SEMĂNA

TULUI. Concomitent cu strînge- rea recoltei, trebuie acționat e- nergic în vederea asigurării condițiilor necesare insâmințării culturilor de toamnă : grîu, orz. orzoaică, plante furajere și legume. Prioritate are efectuarea arăturilor pentru semănat, lucrare efectuată pînă acum pe 43 la sută din suprafața prevăzută. în vederea creării frontului de lucru pentru mecanizatorii repartizați la arat, trebuie acordată prioritate recoltării culturilor de pe suprafețele destinate insămințărilor de toamnă.Organele și organizațiile de partid, consiliile populare și organele agricole au datoria să sprijine unitățile agricole în organizarea muncii, să rezolve operativ problemele de care depinde efectuarea la timp și in ceie mai bune condiții a lucrărilor agricole de toamnă.

Climatul de efervescență creatoare și pasiune revoluționară care domină in această perioadă toate domeniile de activitate este dinamizat de marea forță mobilizatoare a ideilor șl orientărilor subliniate cu deosebită pregnanță în ultimul timp de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Înfăptuirea obiectivelor de dezvoltare economico-socială a patriei în acest cincinal și in perspectivă, îndeosebi a celor referitoare la modernizarea producției și dezvoltarea intensivă, sînt indisolubil legate de creșterea rolului .științei, de aplicarea în toate domeniile de activitate a celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii. In acest sens, secretarul general al partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, a subliniat in cuvîntarea de la Adunarea solemnă prilejuită de aniversarea mărețului act istoric de la 23 August 1944 necesitatea ca cercetarea științifică să se implice cu și mai multă fermitate în rezolvarea promptă și cu inaltă eficiență a problemelor prioritare ale economiei naționale. „Trebuie să avem permanent în vedere — a arătat secretarul general al partidului — că numai și numai pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii vom asigura ridicarea nivelului general de civilizație, făurirea cu succes a socialismului comunismului in patria 

noastră. De altfel, comunismul înseamnă știință 1 Știință la nivelul cel mai înalt !“In acest context, proiectul Progra- mului-Directivă și Tezele Congresului al XIV-lea al partidului, aflate in momentul de față in dezbaterea întregului popor, constituie și pentru oamenii de știință documente de o mare însemnătate prin accentul pe care ii pun pe necesitatea folosirii celor mai noi descoperiri ale gîndirii umane în dezvoltarea economică a societății noastre, atribuind astfel științei un rol determinant in progresul și prosperitatea țării, iar celor ce lucrează pe acest tărîm — sarcini de mare răspundere și semnificație.„Dispunem de o puternică forță științifică. Avem importante realizări in cercetarea științifică și tehnică, precum și programe cu largă perspectivă pentru toate domeniile economico-sociale și pentru cercetarea fundamentală", releva secretarul general al partidului in cuvintarea rostită la Plenara C.C. al P.C.R. din iunie a.c. De altfel, este momentul să subliniem că înflorirea științei în țara noastră este rezultatul măsurilor pe care partidul nostru le-a luat, după Congresul al IX-lea, pentru dezvoltarea activității de cercetare științifică națională și ridicarea acesteia la nivelul celor mai avansate .cuceriri existente mondial.Putem afirma cu deplin baza rezultatelor obținute, de ani de cind în fruntea și statului nostru se află Nicolae Ceaușescu reprezintă perioada cea mai bogată în implinrri din întreaga epocă a construcției socialiste și din întreaga existență multimilenară a patriei noastre. Mărețele realizări obținute se dato- resc politicii înțelepte, fundamentate de Congresul al IX-lea, la baza căreia stă concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu privind rolul științei și tehnologiei in făurirea societății socialiste și comuniste în România. Cu excepționala clarviziune ce caracterizează Întreaga sa gindire politică, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cea mai luminoasă personalitate care a ilustrat vreodată paginile de înaltă demnitate și profund patriotism ale istoriei neamului nostru, a enunțat, incă din anii de început ai glorioasei epoci de uriaș efort și mari împliniri, căreia avem privilegiul și 

pe plantemei, pe că cei 24 partidului tovarășul

marea fericire de a-i fi contemporani, principiile fundamentale pe care a fost clădit impresionantul edificiu al științei în țara noastră.Strateg neîntrecut al dezvoltării multilaterale, armonioase a societății noastre socialiste, președintele tării a statuat necesitatea așezării întregii cercetări științifice pe bazele trainice ale materialismului dialectic, singura filozofie care este in măsură să asigure un caracter cu adevărat științific oricărei cercetări asupra naturii. Este, în acest sens, edificator să desprindem cîteva repere din procesul elaborării, dezvoltării și perfecționării concepției partidului npstru cu privire la rolul și obiectivele cercetării științifice și învățămintului românesc.La începutul acestui drum, marcat de memorabilul an 1965, de lg înalta tribună a Congresului al IXr lea al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu afirma : „Pro-i gramul de dezvoltare a societății socialiste este indispensabil legat de progresul științei, de intensificarea cercetărilor fundamentale și aplicative in toate ramurile". Și, ea o primă măsură, s-a hotărît atunci înființarea Consiliului Național al Cercetării Științifice,, organ menit să orienteze și să direcționeze programul unitar al cercetării științifice, să formeze cadrele necesare acestui domeniu, astfel incit să se asigure îndeplinirea misiunii de mare importanță încredințate științei și tehnologiei.Sintetizînd și definind sarcinile cercetării științifice, cîțiva âni mal tirziu, în cadrul Congresului al X- lea, secretarul general al partidului a indicat, ca o nouă măsură programatică, punerea la baza activității unităților de cercetare a principiului gestiunii economice proprii șl adoptării unor măsuri concrete de scurtare a ciclului de cercetare, proiectare și producție.Tinînd seamă de necesitatea dinamizării progresului întregii economii a țării, . tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia în Raportul la Congresul al XI-lea că „Este necesar ca cincinalul 1976— 1980 să devină cincinalul revoluției tehnico-științifice, ai afirmării largi a celor mai avansate realizări ale cunoașterii in toate ramurile industriei românești". La Congresul al XI-lea al partidului a fost adoptat „Programul-Directivă de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și (Continuare in pag. a IV-a)
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Forța creatoare 
a democrației socialiste

— ACTIVITATEA SINDICALĂ — 
în sprijinul soluționării problemelor 
de îiiuiică și de viață ale oamenilor

Prin însuși statutul lor, sindicatele — cea mai largă organizație a oamenilor îmuncii din sistemul democrației muncitorești-revoluționare din țara noastră — îmbină cele două laturi esențiale ale vieții oamenilor : munca de zi cu zi în produc'ie și interesele sociale cotidiene. însăși strînsa imbinare a celor couă laturi — în fapt componente ale unui tot unitar — constituie condiția primordială a bunei desfășurări a activității organizației oamenilor muncii. în acest sens, in Tezele pentru Congresul al XIV-lea al partidului se arată : „Sindicalele, in calitate de reprezentante ale oamenilor muncii — proprietari colectivi ai mijloacelor de producție. producători și beneficiari —. au îndatorirea de a acționa pentru gospodărirea, cu înaltă exigență și competență a avuției sociale, pentru desfășurare^ in cele mai bune condiții a activității tuturor întreprinderilor și instituțiilor. Sarcini de seamă revin sindicatelor în perfecționarea pregătirii profesionale a clasei muncitoare, a oamenilor muncii, in soluționarea, în spiritul politicii partidului, a problemelor de viață ale acestora. in educația lor socialistă, revoluționară".Pornind de la sarcinile ce revin sindicatelor, de la noile exigențe formulate în documentele pregătitoare ale Congresului al XIV-lea al partidului, am organizat o dezbatere cu activiști în domeniu de pe platforma industrială a municipiului Tirgoviște, solicitîndu-Ie participanților — pe baza experienței si observațiilor proprii — să contureze acele căi prin care activitatea sindicală de aici, și în general, poate fi îmbunătățită pentru a răspunde în mai mare măsură, mai operativ și eficient sarcinilor ce-i revin.Petre Toacă, secretar al Consiliului Județean Dîmbovița al Sindicatelor : „în concepția secretarului general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușesct^. sporirea rolului și atribuțiilor clasei muncitoare în etapa actuală a dezvoltării societății determină arrtplificarea rolului sindicatelor, *sub  conducerea organelor și organizaților de partid, în unirea forțelor txituror oamenilor muncii la eipera de construcție socialistă. Și in vechea orîn- duire clasa ^hauncitosire era organizată în sindicate, numai că statutul de azi al clasei muncitoare, de stăpină a mijloacelor de producție, conferă sindicatelor un rol fundamental schimbat. Dar nu numai rolul sindicatelor este astăzi altul, ci și scopul urmărit s-a .modificat fundamental : oamenii muncii uniți în organizațiile sindicale urmăresc ca avuția socială ce le este dată în administrare să fie cit mai bine valorificată în folosul lor direct și al întregii societăți — și nu pentru huzurul exploatatorilor, ca în vechea orinduire.De altfel, însăși platforma industrială a municipiului, nostru — una din cele 180 apărute pe harta țării în perioada ce a urmat Congresului al IX-lea al partidului — este o dovadă concretă .a noilor condiții de muncă și viață ale clasei muncitoare din România. Cind în urmă cu 20 de ani, în iulie 1989, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a venit in mijlocul locuitorilor județului nostru șl ne spunea că Tirgoviștea va trebui să devină din vechea cetate de scaun a țării o cetate a oțelului și construcțiilor de mașini, cei mai mulți dintre actualii muncitori din modernele întreprinderi de pe platformă industrială erau agricultori, fără să bănuiască că vor deveni peste ani oț.elari, strungari, el^ctroniști, chi- miști. O dată ciț noul statut profesional s-au modificat și condițiile de viață ale oamenilor, sporind în același timp și răspunderile lor față de patrimoniul încredințat de societate. Iar în această acțiune de mai bună gospodărire a acestui patrimoniu un rol important revine și organizațiilor sindicale din municipiul nostru. Pentru că oamenilor muncii nu le mai este indiferent în societatea noastră ce produc, cum produc, in ce condiții de eficiență și competitivitate. Știind că de roadele muncii lor depinde bunăstarea lor, oamenii muncii sînt direct interesați să obțină maximum de rezultate cu minimum de cheltuieli."REDACȚIA : Prin ce modalități 
specifice contribuie sindicatele la 
stimularea participării oamenilor 
muncii la obținerea de rezultate su
perioare in activitatea productivă ?Ioana Grigore, președinta comitetului sindical de la întreprinderea „Romlux" : „Prezența sindicatelor în organismele autoconducerii muncitorești a îmbogățit Considerabil orizontul preocupărilor, al modalităților de acțiune a acestei organizații muncitorești, determinînd-o să se implice și mai mult, așa cum a cerut secretarul general al partidului, în soluționarea tuturor problemelor de bază ale întreprinderilor, avind astfel posibilitatea afirmării deplinei- capacități organizatorice și de mobilizare a masei de oameni ai muncii la îndep’inirea sarcinilor de plan ce revin fiecărui colectiv. A- ceastă participare îmbracă și în întreprinderea noastră forme diverse : de la numeroasele idei și propuneri de ordin tehnic, organizatoric și gospodăresc făcute în adunările generale și în ședințele grupelor sindicale in care se dezbat sarcinile de plan și se stabilesc măsurile necesare pentru înfăptuirea lor pină la combaterea și inlăturarea unor neajunsuri ce mai există în activitatea curentă.Desigur, in spiritul documentelor Congresului al XIV-lea al partidului, in etapa următoare se pun probleme noi. ceea ce pentru colectivul nostru înseamnă, înainte de toate, o nouă calitate a muncii. Adică, o productivitate a muncii mereu mai mare, pe măsura înzestrării tehnice a întreprinderii ; ridicarea eficienței economice pină la cei mai înalți parametri atinși pe plan mondial ; continua îmbunătățire a pregătirii profesionale a întregului personal muncitor. Iar sindicatele au datoria să se afle în linia întîi a acestei bătălii. Ce ne-am propus concret in această privință ? Pentru îmbunătățirea de ansamblu a calității produselor noastre avem în vedere ca acele 25 de cercuri ale calității, organizate de sindicate pe formații de lucru, și cele patru cercuri de cercetare pe domenii de activitate să soluționeze acele probleme tehnologice care mai există in secțiile de „baloane de sticlă" și „depuneri galvanice". Totodată, ne-am propus ca, împreună cu conducerea întreprinderii, să asigurăm pînă la sfîr- șitul acestui an perfectionarea pregătirii profesionale a cel puțin 99 la sută din muncitorii direct produc-
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izare echilibrată a forțelor de producție pe ț 
itinuarea procesului de organizare și moder- | 

de activitate economică pe locuitor de cel puțin 100 000 LEI ; i 
în 18 județe, între 100 COI —150 000 lei, iar în 23 județe,- un vo- ?■ 
lum do activitate economică de peste 150 C00 lei pe locuitor. ’ 

© Programele de dezvoltare a municipiilor și |
vor asigura utilizarea deplină a capacităților de producție din ’ 
industria republicană, industria mică și celelalte ramuri, rea- ) 
Uzarea unei densități optime.a construcțiilor, organizarea cît | 
mai rațională a lucrărilor edilitare și transportului, funcționa- 
rea în bune condiții a rețelei unităților de învățămînt, sănătate l
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© Programele de dezvoltare economico-socială a județelor, 
municipiilor, orarelor și comunelor — ca părți integrante ale 
planului național unic - vor asigura înfăptuirea neabătută a 
politicii de repa/ți 
teritorial țării, continuarea proces; 
nizaro a localităților.

© în anul 1995, în fiecare județ se va realiza

și cultură.
© In csea ca privește programele de dezvoltare a comu

nelor, acestea vor urmări crearea condițiilor pentru obținerea 
unor producții agricole de 35—40 MII LEI la hectarul agricol ; 
pe baza valorificării resurselor locale, în 1995 producția in
dustriei mici in mediul rural va ajunge la col puțin 6 030 LEI, 
pe locuitor, urmînd ca activitățile industriale și de servicii să 
contribuie cu cel puțin 20—25 LA SUTĂ la formarea veniturilor 
țărănimii ; se vor dezvolta unitățile de învățămînt, asistență 
sanitară, cultură și creație, asigurîndu-se condiții de muncă 
și viață tot mai apropiate de cele din orașe.

<3 Dezvoltarea economiei naționale va asigura condiții 
pentru creșterea în continuare a veniturilor populației. Retri
buția medie reală va spori în 1995, comparativ cu anul 1990, 
cu 5-3 LA SUTĂ, aiungînd la 3 500-3 603 LEI LUNAR, iar ve
niturile totale ale țărănimii cooperatiste cu 5—3 LA SUTĂ.

© Desfacerile de mărfuri cu amănuntul prin comerțul so
cialist vor crește cu 5—3 LA SUTĂ în 1995 față de 1990, urmă- 
rindu-se aprovizionarea corespunzătoare a populației cu pro
duse agroalimentare și industriale, intr-o structură sortimen
tală diversificată și de un nivel calitativ tot mai bun.

© Volumul prestărilor de servicii va spori în cincinalul 
viitor cu 60—75 LA SUTĂ, asigurîndu-se rezolvarea completă 
a problemei serviciilor pentru populație.

© Se va dezvolta construcția de locuințe, în perioada 
1991-1995 urmînd să se realizeze 700 0C0 DE APARTAMENTE 
din fondurile statului în municipii, orașe și viitoare centre 
agroindustriale, în conformitate cu prevederile de dezvoltare 
economico-socia.ă și modernizare a localităților. Va fi rezol
vată, astfel, problema locuințelor, asigurîndu-se în orașe o su
prafață locuibilă de 10—12 mp pe locuitor. >

Q Fondurile sociale de consum de la bugetul de stat pe 
o familie vor spori de la 14 900 LEI în 1990 - la 15 500- 
16 000 LEI în 1995.

tivi prin cursuri de profil, prin instruire la locul de muncă și cursuri de policalificare. Aș vrea să precizez că organizația noastră sindicală și-a fixat ca principal obiectiv al etapei următoare îmbunătățirea calității produselor nu pentru că ar constitui o „problemă" pentru întreprindere. Dimpotrivă, colectivul nostru se mîndrește cu faptul că în ultimii cinci ani, o dată cu dublarea producției; a crescut de circa 30 de ori exportul — ca dovadă a creșterii continue a calității mărfurilor realizate. Dar vrem — și sintem hotă- rîți să facem tot ce depinde de noi — ca produsele noastre să fie pe viitor și mai bune, și mai competitive, incit marca „Romlux" să fie tot mai apreciată în țară și în străinătate".Ion Stegăroiu, membru în biroul comitetului sindical de la Combinatul de Oțeluri Speciale: „Pentru organizația sindicală din unitatea noastră problema principală o constituie și va continua să o constituie și în perioada următoare modernizarea producției. Pornind de la indicațiile exprese formulate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceausescu, cu ocazia vizitei de lucru întreprinse în combinat, va trebui să sporim producția de oțel pină la un milion de tone anual și. totodată, să diversificăm considerabil mărcile de oțel elaborate. In cadrul acestei ample acțiuni de înnoire și modernizare a producției, desfășurată într-o atmos

feră de puternică și responsabilă afirmare a inițiativei și gindirii creatoare a oamenilor, au fost atrași întregul eșalon de ingineri și tehnicieni, de economiști, un mare număr de muncitori, care au făcut numeroase propuneri concretizate intr-un plan ce cuprinde mai multe măsuri de ordin tehnic și organizatoric. Anul trecut au fost aplicate 40 asemenea măsuri cu o eficientă economică de 344 milioane lei, iar în primul semestru al acestui an, prin aplicarea altor 45 de măsuri s-a obținut o eficiență economică de peste 800 milioane lei. Cum se implică sindicatul în această acțiune ? Prin formele sale specifice de muncă, sindicatul a organizat și coordonează întreaga activitate de invenții si inovații : la nivelul fiecărei secții și uzine au fost constituite colective care urmăresc atragerea specialiștilor la soluțio

narea problemelor tehnice și organizatorice proprii fiecărui loc de muncă ; pentru popularizarea experiențelor înaintate sindicatul organizează schimburi de experiență între secții. Tot sindicatul se ocupă de buna informare tehnică a personalului muncitor prin intermediul cărților tehnice și al buletinelor de informare".Ing. Valentin Negritu, președintele comisiei inginerilor și tehnicienilor din cadrul comitetului sindical de la întreprinderea de Strunguri „SARO": „Și pentru colectivul nostru, în spiritul sarcinilor cuprinse în documentele pregătitoare ale Congresului al XIV-lea al partidului, pe primul plan al preocupărilor organizației sindicale se află problemele de producție. A- cordăm prioritate creșterii productivității muncii prin eliminarea «locurilor înguste» de pe fluxul tehnologic. Astfel, sindicatul, prin comisia inginerilor și tehnicienilor, a alcătuit pentru fiecare «loc îngust» semnalat cite o grupă de specialiști. în care au fost atrași numeroși muncitori. în vederea elaborării soluțiilor tehnice și organizatorice cele mai eficiente. Rezultatul : în ultimii trei ani și jumătate, numărul «locurilor înguste» din întreprindere s-a redus de patru ori, pentru o bună parte din soluțiile preconizate atr:buindu-se autorilor brevete de inventatori".
REDACȚIA : In documentele pre

gătitoare pentru Congresul al XIV- 
lea al partidului se subliniază că sin
dicatelor le revin sarcini importante

și in soluționarea, in spiritul politi
cii partidului, a problemelor de viață 
ale oamenilor.Cornel Dincă, secretar al comitetului sindical de la Combinatul de Oteluri Speciale : „Asocierea preocupărilor economice cu cele sociale nu este intîmplătoare. Pentru că. în fapt, producția materială se înfăptuiește de către oameni, iar asigurarea unor condiții tot mai bune de viață contribuie într-o măsură hotărîtoare la creșterea producției, a productivității muncii, a randamentului la fiecare loc de muncă. De altfel, întreaga activitate a comisiei sociale din Întreprindere, in cadrul căreia comitetul sindical acționează ca un autentic reprezentant al oamenilor muncii, se răsfrînge nemijlocit și asupra procesului de producție. S-ar putea spune, bunăoară, că problemele can- tinei-restaurarit din incinta combinatului nostru vizează exclusiv activitatea întreprinderii comerciale care o patronează. Este adevărat, respectiva întreprindere aduce o contribuție considerabilă la asigurarea unor meniuri variate și la un preț accesibil. Dar toate celelalte atribute care fac din respectiva unitate o parte integrantă a vieții oamenilor combinatului își au punctul de pornire în activitatea comisiei sociale a sindicatului : îmbunătățirea dotării cantinei, extinderea gospodăriei-anexă. adaptarea orarului de servire a mesei la cerințele, oamenilor etc. în aceeași arie de preocupări sociale se află activitatea căminelor muncitorești și a creșei, mai buna lor gospodărire și dotare. Pentru îmbunătățirea asistenței medicale si prevenirea îmbolnăvirilor, organizația noastră sindicală urmărește îndeaproape activitatea dispensarului policlinic. In același timp, pe baza proounerilor formulata de oamenii muncii în grupele sindicale. sînt organizate numeroase acțiuni cultural-educative și sportive destinate petrecerii cît mai plăcuta a timpului liber".Iulian Bîrlog, vicepreședinte al comitetului sindical de la întreprinderea de Strunguri, „SARO" : „Docu- . mentale pregătitoare ale Congresu- | jui al XIV-lea al' partidului cuprind numeroase alte prevederi în dome- , ni ui vieții sociale asupra cărora sin- ' dicatul este dator să-și' îndrepte în mod deosebit atenția': creșterea veniturilor oamenilor, îmbunătățirea condițiilor de locuit, ridicarea gradului de instrucție etc.. Sporirea aportului .sindicatului la soluționarea in condiții superioare a tuturor acestor probleme de importanță deosebită Den- tru viața socială a colectivelor muncitorești, creșterea în general a răspunderilor organizațiilor sindicatului în toate domeniile de competență directă impun perfectionarea in continuare a stilului și metodelor sale de muncă. Pentru că, autocritic vorbind, atit în problematica socială, cît și în celelalte domenii de preocupare ale sindicatului nostru se mai întîlnesc cazuri de acțiuni formale, activitatea grupelor sindicale tezumîndu-se uneori la întocmirea de planuri, și programe de măsuri încopciate in dosare, dar uitate pe parcurs în sertare. Or, eficienta muncii organizațiilor sindicatului este dată ml de numărul de planuri și propuneri făcute, ci de rezultatele concrete obținute in îndeplinirea a- cestor propuneri. Promovînd un stil de muncă dinamic în întreaga activitate. inclusiv în domeniul problematicii sociale, avem datoria ca. pornind de la condițiile specifice ale platformei noastre industriale, să urmărim și să găsim soluții eficiente. împreună cu instituțiile de resort, pentru soluționarea la un nivel superior a problemelor de transport în comun, de protecție a muncii etc. Așa cum am reușit să asigurăm în fiecare secție grupuri sociale corespunzătoare, să dăm un aspect cît mai plăcut fiecărui loc de muncă, va trebui să avem în vedere eliminarea surselor de noxe din toate punctele de lucru, acolo unde acestea se mai semnalează, reducerea efortului fizic al oamenilor prin extinderea mecanizării, asigurarea la timp și de bună calitate a echipamentelor de protecție. In această ultimă chestiune, aș propune ca. pe plan central, forurile cu atribuții în această direcție și instituțiile specializate să revadă normele calitative de realizare a echipamentelor do protecție, care, în bună parte, sînt depășite".Dragoș Iugulescu, președintele comitetului sindical de la întreprinderea „Oțeîlnox": „Este limpede că nimeni n-are dreptul și nu e firesc să pretindă de la societate mai mult decît dă societății. După cum, tot atit de bine trebuie înțeles că nu orice problemă socială se poate rezolva peste noapte și fără să aibă acoperire în rezultatele concrete ale muncii noastre*  ale fiecăruia. Iar aceste rezultate sînt strîns legate de întărirea ordinii și disciplinei, problemă care constituie, de asemenea, o preocupare importantă a sindicatului. Exigențele noii etaoe, ritmurile înalte de dezvoltare din perioada următoare vor trebui să se întemeieze nu numai pe un nivel tehnic ridicat, ci și pe o conștiință înaintată, responsabilă și activă a oamenilor muncii. Tocmai do aceea, in cadrul comitetului sindical avem datoria să îmbunătățim substanțial stilul de muncă, să asigurăm o eficientă sporită tuturor acțiunilor și manifestărilor organizate, consacrate întăririi ordinii și disciplinei, creșterii răspunderii pentru calitatea produselor, pentru realizarea de economii de materii prime și materiale, intr-un cuvînt, pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor da plan ce ne revin pe acest an și pe întregul cincinal. în această privință — a sporirii eficienței activității sindicale — consider că ar trebui să se acționeze pentru reducerea la strictul necesar a formularisticii din munca organizațiilor sindicale, în folosul activității directe în secții și ateliere".

Mihai IONESCU 
Gheorqhe MANEA corespondentul „Scînteii”

(Urmare din pag. I)socialistă. Subliniem cu tărie acest adevăr întrucît uneori, peste hotare, se teoretizează necesitatea promovării unor așa-zise metode de conducere pe bază de „privatizare", se subestimează planul ca instrument de conducere a activității economice, ba chiar există voci care „argumentează" necesitatea renunțării la proprietatea socialistă, ceea ce ar însemna nici mai mult nici mai puțin decît pierderea de către clasa muncitoare, de către popor a dreptului de a participa la conducerea societății.De asemenea, există voci care nu ezită să supraliciteze experiența „democrației pluripartite" și să emită păreri sentențioase in această privință. nedindu-se în lături de la a da sfaturi țărilor socialiste să învețe din acest fel de democrație burgheză, care ar fi, chipurile, superioară. Or. lucru ușor de dovedit prin chiar realitățile din lumea capitalistă, e- senta conducerii societății prin popor și de către pop >r. a unei democrații autentice nu constă in existenta unui număr cît mai mare do partide, ci in crearea de condiții concrete, reale. în care toti oamenii muncii să poată participa efectiv la actul conducerii, să aibă asigurat accesul la drepturile fundamentale necesare înfloririi, personalității umane. Faptul că în România se asigură, prin organismele democratice reprezentative și directe create, participarea tuturor cetățenilor tării la conducerea- societății, la soluționarea tuturor problemelor ei. că se asigură dreptul la muncă, dreptul la învățătură gratuită, dreptul la asistență medicală gratuită, dreptul la locuință. dreptul la odihnă demonstrează prin realizări concrete că există o democrație autentică, infinit superioară oricărei democrații burgheze. Care, cum este cunoscut, riu numai că nu-i slujește De Cei multi, dar sprijină perpetuarea unor flagrante: inechități sociale, Împărțirea societății in clase exploatatoare, dominante. și clasa exploatate, dominate, încurajînd, in fapt, dreptul celor a-, vuți de a-și însuși munca celor săraci.Poziția partidului -nostru față de „eforturile" pe care le fac unii bine

Muntele coboară pină la stradă, dezvelindu-și rocile cioplite de vint și de ploi, dar și de mina omului, obișnuit să-și zămislească drum pentru a e- xista, drum pentru timpul urban. Orașul tinăr ANI- NOASA clipește vesel intr-un curcubeu de culori arhitecturale. exprimînd optimism plin de lumină. Orașul crește. orașul se clădește cu și pentru oamenii adîncurilor din a- ceastă străveche așezare românească.Orizontul noii localități urbane din Valea Jiului își are geneza în dezvoltarea susținută a acestui important bazin carbonifer al tării, care. în ultimele două decenii, a cunoscut profunde prefaceri. Fără îndoială, municipiul Petroșani rămîne centrul polarizator pentru Vale, el a dat și dă tonul în procesul de urbanizare, care înseamnă condiții de viată și muncă cît mai bune, menite a satisface cerințe tot mai exigențe. Aninoasa este deci cel mai tinăr oraș al acestui spațiu mineresc.Să-i cunoaștem trecutul pentru a-i ști devenirea. De o calmă -și puțin a- dormită armonie, prin „defileul" de la poalele Priboiului. Corlanului și Piscului. de-a lungul „căii principale" a Văii Jiului se desfășura, ca un șirag de mărgele pestrițe, Aninoasa. Pînă în anul 1913 așezarea de astăzi n-avea nume. Se spunea pur și simplu : „La Priboi" sau „La moară". Intrarea în contemporaneitate a fost anevoioasă, ctț toate că pe acest teritoriu anonim luase ființă, incă din 1890. o școală „de învățătură a minei Priboi". Populația a crescut sau a scăzut, in raport cu evoluția minei. Cei mai in vîrstă își mai amintesc casele sărăcăcioase, coloniile insalubre, sărăcia și mizeria din anii grei ai exploatării, din timpuri nu nrea de mult a- puse. Imaginile trecutului au rămas o tristă amintire.Aninoasa cunoaște astăzi o susținută dezvoltare. Blocuri moderne de locuit și numeroase edificii social-culturale dau acestei așezări o frumusețe nouă.— Anul trecut m-am mutat. împreună cu soția 

voitori de a propune soluții „viabile" și pentru economia țărilor socialiste este exprimată cu deosebită claritate in Tezele pentru Congresul al XIV-lea : „Conducerea unitară a activității economice și sociale pe baza planului national unic asigură îmbinarea intereselor fiecărui colectiv cu interesele generale ale societății. Renunțarea la conducerea dezvoltării economico- sociale pe baza planului unic nu poate duce decit la dezorganizarea activității, Ia apariția unor contradicții cu repercusiuni grave asupra societății socialiste".Problematica analizată în magistrala cuvîntare a tovarășului Nicolae Ceaușescu la adunarea, solemnă cu prilejul aniversării augustului victorios este deosebit de vastă. Reafirmarea incă o dată cu toată tăria a principiului științific al făuririi socialismului cu poporul și pentru popor relevă atenția deosebită pe care o acordă conducerea partidului, personal secretarul general, unității dialectice care există și trebuie să existe intre socialism și democrație, între existența partidului clasei muncitoare și dezvoltarea democrației.„O atenție deosebită vom acorda perfecționării și dezvoltării sistemului democrației noastre muncitorești-revoluționare — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu la Adunarea solemnă. Vom porni permanent de la nrincipiul științific al făuririi socialismului, cu poporul și pentru popor, perfectionind continuu organele democrației noastre de stat, activitatea lor și creșterea rolului noilor organisme democratice, care asigură participarea deplină a tuturor categoriilor sociale, a întregii națiuni la elaborarea politicii interne și externe, la înfăptuirea neabătută de către popor a propriului său viitor, viitorul liber și independent !“Amplificarea procesului de participare a maselor. a poporului la conducerea Întregii activități econo- mico-sociale, a societății in ansamblul ei are, în condițiile orînduirii noastre, o premisă trainică în conducerea de către partid. întreaga activitate a partidului din ultimele decenii, de cind in fruntea sa se află tovarășul Nicolae Ceaușescu. se ca

și cei doi copii. intr-un bloc nou. Avem un apartament cu trei camere spațioase și dependințe, ne spune Nicolae Adămut. șef de brigadă la sectorul IV, de la întreprinderea Minieră Aninoasa. Am locuit o vreme în colonie, avind o cameră și bucătărie. Acilm este cu totul altceva.Și multi alți mineri locuiesc in apartamente moderne. Macarale-turn. panouri. fundații și structuri de beton, utilaje de mare capacitate, ritm alert de lucru, o intensă viață de șantier. Se construiesc în continuare cochete blocuri, se construiește orașul, care astăzi are o zestre de a-

sună cuvintui cupă, care aici este simbbl de sărbătoare a muncii. Măsurăm cu exactitate fiecare cantitate de cărbune extras, dar mult mai greu este să cuantificăm eforturile, bucuriile, grijile celor ce însuflețesc spațiul adincu- lui. Toate acestea Ie regăsim în brigăzi aflate in fruntea unei permanente întreceri socialiste. Mii de tone de cărbune peste plan au dat brigăzile conduse de Florea Ionescu, Iosif Prisecan. Bokor Miklos ș.a. Dar, în același timp, așa cum afirma inginerul Pavel Vladislav, director al întreprinderii Miniere Aninoasa, tot atit
ANINOASA

Noi orizonturi ale 
oamenilor cărbunelui

proape 500 de apartamente. Este integral canalizat, deține o suprafață comercială de peste trei mii metri pătrați și are o frumoasă sală sportivă multifuncțională.Pentru Aninoasa, trei cuvinte, CĂRBUNE — MINER — ORAȘ, se constituie ca expresie aflată într-o lăuntrică contopire cu verbul a fi, verb de temelie pentru aceste timpuri de efervescentă. Orașul se naște prin munca harnică a minerilor, ce scot din străfunduri cărbunele. Puterea economică a noii localități urbane este de a- proape 1,5 miliarde Iei. Iar la întreprinderea minieră, ce se confundă cu numele orașului, principala unitate din localitate, de peste 100 de ani se scoate căr» bune pentru a potoli setea de energie primară. Astăzi omul stăpinește combine de înaintare in subteran, ce fac ca producția anuală a acestei unități să fie de aproape 800 000 tone de huilă. Ritm alert. Ziinic. în fiecare schimb pleacă cu funicularul spre prepa- rația Coroiești peste 500 de cupe de cărbune, care, fiecare. are o capacitate de 1,5 tone. Și cit de expresiv

de importante sînt și lucrările de pregătire, de deschidere a noi fronturi de lucru, acțiune care în lunile și anii ce urmează va însemna mai mult cărbune dat tării. „Să nu uitați să menționați brigăzile lui .Francisc Racotz, Nicolae Adămuț și Ilie Ștet" — ni s-a atras atenția. Nu i-am uitat. Sint oameni destoinici, harnici, hotă- riți, uneori poate prea sobri, dar optimiști și plini de încredere. Pe unii dintre ei i-am întîlnit și acasă, ca harnici gospodari. contribuind la înfrumusețarea localității lor, ridicată recent la statutul de oraș. Deslușim. în acest spațiu urban, o solidaritate trainică, ce-i leagă pe mineri, stare care cu greu poate fi întilnită, la această dimensiune umană, firească. intr-alt loc. Adin- cul pămintului îl leagă trainic pe „ortaci", iar in- tilnirea și despărțirea cotidiană cu urarea „Noroc bun" conferă relațiilor u- mane trăinicie, căldură, neasemuită frumusețe.Orașul se naște din adîncuri. acolo-i sint rădăcinile. O nouă capacitate va fi dată în funcțiune cît

racterizează ea însăși printr-o profundă democratizare a vieții sale in organizarea și functionarea sa pe baza principiilor și normelor democratice. Ampla perfecționare și democratizare a activității partidului se impune astfel ca un adevărat exemplu pentru ampla perfecționare și conducere a societății. Acest proces se amplifică și devine tot mai eficient, așa cum subliniază secretarul general al partidului, și prin împletirea tot mai profundă, dialectica, a rolului partidului cu cel ai organelor de stat și organismelor democratici muncitorești-revoluționare. Faptul că partidul acționează în cadrul acestor organe și organisme nu deasupra acestora, nu prin directive administrative, ci din interiorul lor — prin prezenta comuniștilor atit in conducerea, cit și in structura acestora — îi conferă rolul determinant în perfectionarea continuă a activității respectivelor organisme. In spiritul acestei concepții, Tezele pentru Congresul al XIV-lea subliniază necesitatea creșterii și mai accentuate a răspunderii organelor de stat, a organismelor democrației muncitorești-revolutionare, a organizațiilor de masă și obștești în (Conducerea activității economico-sociale, in creșterea eficienței acestei conduceri. Pentru că această creștere — se accentuează în Teze — nu intră cituși de puțin în contradicție cu afirmarea rolului conducător al partidului, ci, dimpotrivă, amplifică acest rol prin necesitatea creșterii mai puternice a răspunderii cadrelor de partid, a tuturor comuniștilor, pentru buna funcționare a activității acestor organisme, pentru perfectionarea activității în toate domeniile.Importantele obiective de dezvoltare viitoare a patriei — conturate cu deosebită claritate în documentele pentru Congresul al XIV-lea, aflate în prezent in dezbaterea întregului partid și popor, ca expresie a profundului democratism al societății noastre — prin perspectiva clară pe care o dau pentru obținerea unor noi și . mărețe victorii, reprezintă o nouă confirmare a principiului că in România socialismul se construiește ou poporul și pentru popor.

mai curînd. Practic, s-a dezvoltat o altă întreprindere minieră, și anume Is- croni. care. în prima etapă. va realiza tot atit cit cea dinții. Iar o dată cu ea. firesc, la suprafață se înaltă un modern cartier de locuințe cu multiple dotări edilitare.Sub pămintul noului oraș Aninoasa. sub asfaltul pe care-1 călcăm, sub rădăcinile arborilor există cel mai puternici oameni ai orașului — minerii ! Viața lor este învăluită intr-un feeric joc al întunericului cu lumina. în care marele echilibru incepe pe pă- mînt. unde se construiesc noile edificii ale civilizației moderne.Gînduri de viitor ?— Orașul Aninoasa, devenit localitate urbană in această perioadă de profunde mutații social-eco- nomice. va cunoaște o susținută dezvoltare — menționează Valentina Cerchez. primar al acestei a- șezări. Alături de noile cartiere de locuințe ce se vor construi în zona Is- croni. se va contura sediul administrați v-poli tic, centrul de creație și cultură socialistă „Cîntarea României", un liceu cu profil minier și un staționar cu case de nașteri, îmi vine în minte o comparație : dacă în urmă cu nu prea mulți ani în Aninoasa nu erau decît un medic. un agent sanitar și o moașă, astăzi veghează la sănătatea locuitorilor nu mai puțin de 6 medici și 10 cadre medii sanitare. Din populația orașului a- proape 1 000 sînt copii. Ei învață la cele două școli generale sau se joacă și învață în cele trei grădinițe. Copiii sînt bucuria vieții noastre. Prin ei noi sintem părinți și. gindim la ziua de miine. la orizontul luminos al noului oraș in care trăim și muncim.ORIZONT — un cuvînt, o expresie ce pentru minerii acestei străvechi a- șezări are o semnificație aparte. Este orizontul muncii lor. este locul în care ei dedică, in fiecare zi de lucru, un nou imn muncii. Acolo unde intre pereți de cărbune și piatră se clădesc oamenii adincului.
Ion LAZAR

f
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LA EXPORT - PRODUSE tu agricultură, prioritățile acestor zile:

DE CEA MAI BUNĂ CALITATE!
(Urmare din pag. I)gust, dată la care am Introdus in fabricație comenzi suplimentare pentru diverși beneficiari din țară".Susținut prin măsuri eficiente de organizare și modernizare, elanul muncitoresc generează remarcabile fapte de producție. La modelărie sau turnătorie, la ardere, la decorare sau la creație se muncește zi

Cum se asigură prestigiul 
fabriciimărciiColectivul de oameni ai muncii de la întreprinderea „Textila" Slatina, mobilizat exemplar, a reușit să îndeplinească sarcinile anuale la export încă de Ia începutul celui de-al doilea semestru al anului. Acest succes este rezultatul măsurilor și acțiunilor întreprinse la nivelul tuturor secțiilor și atelierelor care, direct sau indirect, participă la realizarea producției destinate partene-
• INIȚIATIVE • EXPERIENȚE «REZULTATE «

• BUCUREȘTI. O preocupare prioritară a colectivelor de oameni ai muncii din Capitală o constituie realizarea și livrarea ritmică a producției destinate exportului. în acest scop, comisia municipală de export, comisiile din cadrul întreprinderilor au situat permanent in centrul atenției aprovizionarea ritmică cu materii prime și materiale, organizarea unor secții și linii specializate in producția de export, introducerea unor tehnologii modeme de înaltă productivitate, măsuri menite să asigure realizarea unor produse de înaltă calitate, competitive pe plan extern. Demn de subliniat este faptul că, in acest an, din Capitală se exportă o gamă largă de produse — peste 400 de sortotipodimensiuni — ponderea deținînd-o produsele cu un înalt grad de prelucrare, de complexitate tehnică ridicată, cum ar fi : utilaje pentru energetica nucleară, echipamente și instalații de automatizări, produse ale industriei electronicii și meoanicii fine, produse chimice de sinteză fină și ultrafină și altele. Rezultate deosebite au obținut la export, in perioada care a trecut din acest an și pînă in prezent, întreprinderile de pompe „Aversa", „Vulcan", „Electro- aparataj", de piese radio și semiconductor! Băneasa, de utilaj chimic „Grivița roșie", me

canică de utilaj chimic, produse lemn mobilă „Prodin", care și-au realizat integral contractele la export, devansînd în execuție volume importante din contractele trimestrului IV, pentru a veni în întîmpinarea solicitărilor partenerilor de peste hotare. (Gheorghe Ioniță)• ARAD. Oamenii muncii de la întreprinderea de Mașini-Unelte din Arad au îndeplinit planul la export pe patru ani din acest cincinal încă din data de 20 august. Prestigioasa unitate arădeană a produs și livrat partenerilor externi, peste prevederile de plan, 297 strunguri cu un diametru de prelucrare sub 600 mm, 35 de strunguri-revolver, numeroase alte tipuri de mașini-unelte. Una din explicațiile de bază ale acestor succese este gradul înalt de înnoire a produselor, asimilarea in fabricație a unor noi tipuri de mașini-unelte cu parametri teh- nico-funcționali superiori. Este de remarcat faptul că gradul de înnoire a producției a atins sută la sută, ceea ce înseamnă realizarea cu un devans de peste un an a sarcinii pe întregul cincinal în acest domeniu. (Tristan Mihuța).• PLOIEȘTI. De la întreprinderea „1 Mai" Ploiești se livrează in aceste zile unor parteneri de peste hotare un lot dezagregate petro

liere de cimentare, urmînd ca alte loturi să fie expediate eșalonat, pînă la finele anului. în diferite faze de fabricație se află noi instalații de foraj de medie adîncime, destinate, de asemenea. pieței externe. Acestor produse le-au fost aduse importantă modificări tehnice și constructive, care le permit să funcționeze cu randament maxim.• TÎRGU MUREȘ. Colectivul de oameni al muncii de la întreprinderea „Electromureș" din Tirgu Mureș obține suocese deosebite în îndeplinirea indicatorilor de plan. La lina din realizările de seamă s-a referit i-ng. loan Olteanu, directorul unității : „Punind la baza întregii noastre activități îndemnurile și orientările secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu privire la realizarea e- xemplară a tuturor indicatorilor de plan și,.-cu precădere, a exportului, oamenii muncii de la „Electromureș", în frunte cu comuniștii, raportează că, în perioada care a trecut din acest an, au produs și livrat, pe adresa partenerilor externi, în plus față de sarcinile de plan, produse electrocalorice, conductori electrici, cablaje auto, scule și alte produse în valoare de 8,2 milioane lei". (Gheorghe Giurgiu).

întreprinderea „Progresul" Brăila. Un nou lot de excavatoare este pregătit pentru livrare Foto : Agerpres
In cuvintarea rostită Ia plenara lărgită a Consiliului Național al Agriculturii, tovarășul Nicolae Ceaușescu a stăruit din nou asupra necesității perfecționării activității organelor șl organismelor de conducere din unitățile agricole, cu deosebire a consiliilor de conducere și a adunărilor generale. în acest sens, toate hotărî- rile ce se adoptă trebuie să fie expresia voinței adunărilor generale ale cooperatorilor, a tuturor oamenilor muncii din agricultură. în cele ce ■urmează vom prezenta experiența dobindită de cooperatorii din Stău- ceni, județul Botoșani, în folosirea cu maximum de randament a resurselor de care dispun și buna gospodărire a averii obștești și, strins legat de aceasta, rolul importtint pe care 11 are gîndirea economică în dezvoltarea generală a unităților agricole.Ce înseamnă să ai în unitate 187 de hectare care să nu rodească ? Dacă ar fi să le comparăm cu suprafața totală a Cooperativei Agricole de Producție Stăuceni —■ 3 435 hectare —, aparent n-ar fi prea mult. Valoarea hectarului reiese însă mai pregnant în evidență dacă reproducem calculele pe care și le-au făcut cooperatorii de aici. Cel mai mare venit la hectar — 100 000 lei — a fost realizat în 1987. in legumicultura, cînd pe o suprafață de 65 de hectare s-au obținut 52 tone de roșii, în medie, la hectar. Ce ar fi însemnat dacă cele 187 hectare în discuție erau cultivate cu roșii ? Dacă ar fi să exprimăm valoric producția posibilă de realizat, atunci ar însemna un venit de aproape 19 milioane lei. Iată deci că problema are alte dimensiuni cu adevărat de luat în seamă. N-am pornit însă de la acest exemplu, întrucît terenurile in discuție erau neproductive. Coborînd ștacheta la venitul mediu pe hectar realizat in unitate — 13 000 lei — ar fi rezultat peste două milioane lei. Venituri ce reprezentau produse care de fapt nu se realizau. Cu această idee nu se împăcau deloc cooperatorii din Stăuceni. Ce a întreprins adunarea generală, care este acum situația acestor suprafețe ?Ne răspunde președintele cooperativei. inginerul Dorin Andronache : „Trebuie să arăt că toate măsurile stabilite de adunarea generală a coo- 

de zi, cu dăruire și pricepere pentru depășirea sarcinilor, pentru a raporta simplu, muncitorește, în cinstea Congresului al XIV-lea al partidului, că aici, la întreprinderea „Porțelanul" din Alba Iulia, planul a fost îndeplinit înainte de termen.
Stefan DINICAcorespondentul „Scînteii"

rilor de peste hotare. Concret, cum s-a acționat în acest sens ? Ne răspunde Polina Docadin, secretarul comitetului de partid din întreprindere :„In unitatea noastră a fost stabilit un riguros program de organizare și modernizare a fluxurilor de producție, care, deși încă în curs de materializare, a determinat creșterea treptată a productivității muncii și, 

perativei se înfăptuiesc potrivit programului. La ora actuală, 40 de hectare din terenurile respective sînt cultivate cu porumb, estimîndu-se o producție de cel puțin 18 tone știuleți la hectar ; 20 de hectare sînt în curs de a fi redate în circuitul productiv, în timp ce 110 hectare au fost plantate cu pomi și arbuști, iar 17 hectare s-a propus să fie plantate cu viță de vie".Nu stăruim asupra terenurilor cultivate cu porumb și a celor pe care se mai execută lucrări. întrucît ele sînt foste bălți și stufărișuri care, pentru a fi readuse în circuitul productiv, 
Cînd cooperatorii gindesc si aplică ceea ce au Imtărit 

împreună, rezultatele economice slut pe măsură
> ..... La C.A.P. Stăuceni, județul Botoșani...........................comportă măsuri agropedologice obișnuite: desecări, destufizări, nivelări și fertilizări. Celelalte suprafețe au ridicat însă probleme deosebite. Să transformi 110 hectare teren degradat, situat in pantă, cu izvoare de coastă și rocă la suprafață, niciodată cultivate, într-o plantație, nu e lucru simplu. Erau necesare investiții — lucrări de îmbunătățiri funciare complexe și costisitoare — și muncă, foarte multă muncă. întrucît, de mai mulți ani unitatea înregistrează beneficii, ar fi fost simplu să comande realizarea tuturor lucrărilor la întreprinderea pentru Executarea și Exploatarea Lucrărilor de îmbunătățiri Funciare Botoșani. Dar consiliul de conducere nu s-a prăbit să o facă, pentru că ar fi cheltuit în plus sume mari de bani. Așa că adunarea generală a stabilit ca întreprinderea de specialitate să realizeze numai lucrările ce nu se puteau executa de către unitate. „Practic, toată suflarea sa- 

mai cu semă, a calității producției. O dată cu aceasta a fost revăzută structura formațiilor de lucru pe toate liniile de fabricație specializate în realizarea producției destinate exportului. Unde a fost necesar, forțele au fost întărite prin redistribuirea personalului cu înaltă calificare, iar asistența tehnică a fost asigurată în mod omogen pe toate cele trei schimburi. Toate a- ceste măsuri au permis depășirea substanțială a producției pentru export și a exportului".Acum, angajamentul ferm al tex- tiliștilor de aici este ca, așa cum ne-a precizat Spiridon Marinca, prim-vicepreședintele consiliului oamenilor muncii din unitate, in cinstea Congresului al XIV-lea al partidului să se realizeze o depășire a planului anual la producția pentru export de 23 milioane de lei. în acest scop se acționează susținut pentru asigurarea de comenzi de la diferiți parteneri externi, ținindu-se o strînsă legătură cu întreprinderea de Comerț Exterior „ROMEXPORT" pentru investigarea îndeaproape a cerințelor pieței externe. Concomitent, se desfășoară o activitate intensă pentru realizarea de modele 

tului a participat la realizarea plantației — ne spune tovarășul Mihai Chihaia, primarul comunei. Și nu puține au fost greutățile pe care le-am întimpinat pentru a pune în valoare un teren ce n-a produs niciodată. In urma studiului pedologie, s-a constatat că solul conține anumite elemente ce dăunează mult dezvoltării plantelor. Așa că a trebuit să plantăm toți pomii «în pungă». Adică pentru fiecare pom s-a făcut o groapă cu diametrul de 1,5 m — 2 m, în care s-a introdus pămînt bun adus de la mare distanță. Apoi, toate îngrășămintele naturale strînse în anul 1986 au fost 

folosite la fertilizarea viitoarei livezi. Prin participarea masivă la muncă a cooperatorilor, pe lingă faptul că s-au redus cheltuielile, s-a scurtat mult perioada de executare a lucrărilor. Ca urmare, la ora actuală, plantația este încheiată, iar anul viitor va intra pe rod, venitul pe hectar urmînd să se ridice la 35 000 lei, adică de aproape trei ori cit reprezintă acum media pe unitate".Există în rîndul unor cadre din unitățile agricole situate în apropierea orașelor mari mentalitatea potrivit căreia fie nerealizarea planului, fie pierderile s-ar datora acestei amplasări. Cîndva, așa se gindea și la Stăuceni. Iată însă că așa-zisul dezavantaj a fost transformat în avantaj de oamenii harnici de aici. Destinația dată suprafeței neproductive de care am vorbit mai sus este deosebit de avantajoasă în ce privește valorificarea în stare proaspătă 

noi, intr-o gamă coloristică diversă. Astfel, în ultima perioadă s-au creat o serie de articole noi, în diferite nuanțe, mult apreciate, marea varietate de sortimente fiind realizată cu materii prime de imprimat indigene.Creșterea nivelului tehnic și calitativ al produselor se datorează fără îndoială priceperii și competenței întregului colectiv al întreprinderii. Totuși, o remarcă specială se cuvine făcută pentru atelierul de creație, în care se disting prin activitatea desfășurată Zoia Dobrin, Ion Burcea, Gabriela Kovacs, atelierul de proiectare tehnologică — din care fac parte Badea Matei și Viorica Nunweiler, țesăto- ria cu zonele conduse de Spirache Bonilă, Ion Popescu, Alexandru Neacșu, Ion Rădoi, finisajul, prin contribuția muncitorilor Stanciu Stanciu și Paul Stănescu, a inginerului Eugen. Matron. Sînt oameni ai muncii fruntași între fruntași, ale căror produse figurează zi de zi în vitrinele calității și asigură întărirea prestigiului mărcii fabricii în relațiile cu partenerii de peste hotare.
Mihai GRIGOROȘCUȚAcorespondentul „Scînteii”

a producției de fructe, întrucît unitatea se află în apropierea municipiului Botoșani. Iată însă șl o altă orientare a adunării generale, care a dat rezultate bune. Tot orașului îi este destinată și o bună parte din producția sectorului de mică industrie, a cărei valoare se ridică în acest an la peste cinci milioane lei. Sînt foarte căutate în oraș sucurile naturale, ciupercile, măturile produse în atelierele cooperativei. Rogojinile sînt folosite în legumicultura unității sau au alte destinații, incubatorul funcționează fără întrerupere, asigu- rînd pui pentru popularea halelor 

proprii, dar și pentru vînzarea către populație in vederea creșterii. „Nu ■ realizăm nici un produs ce n-are căutare sau pentru care trebuie să alergăm în stingă și-n dreapta spre a obține repartiții de materii prime" — ne spune tovarășa Maria Chihaia, contabila-șefă a unității. Aceasta și explică beneficiile ce se realizează din această activitate, ce se ridică la circa un milion lei anual.O fermă puternică de vaci cu lapte in apropierea unui oraș mare este mai mult decît necesară, atît pentru aprovizionarea populației, cît și pentru unitate, în situația în care se obțin producții în condiții de rentabilitate. Să notăm evoluția producțiilor anuale de lapte, in medie, pe animal, în ultimii ani: 1986 — 3 500 litri, 1987 — 3 810, 1988 — 4 612 ;' în 1989 se estimează 4 800 litri de lapte. De menționat că la realizarea acestei ferme o contribuție importantă au

• STR1NSUL RECOLTEI
. PREGĂTIREA SEMĂNATULUI
CONSTANȚA

Un program de lucru judiciosPrintr-o mai temeinică organizare a activității în toate sectoarele, pu- nind un accent deosebit pe respectarea disciplinei tehnologice, executarea la timp și de calitate a tuturor lucrărilor, oamenii muncii din agricultură județului Constanța au înregistrat pînă in prezent, pe parcursul acestui an, rezultate deosebit de bune. Ideea de timp, în sensul încadrării lucrărilor specifice în perioadele optime, s-a statornicit profund în conștiința tuturor lucrătorilor din agricultura constănțeană, orice acțiune sau inițiativă deru- lindu-se în condiții de maximă exigență și eficiență. Problemele legate de buna desfășurare a campaniei a- gricole de toamnă au prilejuit, la nivelul comitetului județean de partid, o analiză serioasă a modului cum s-a acționat pînă acum, a rezultatelor obținute, a condițiilor ce sînt asigurate pentru bunul mers în continuare al activității în toate sectoarele agricole. S-a tras concluzia că rezultatele obținute pînă la a- ceastă oră au fost posibile datorită modului conștiincios, responsabil în care s-a acționat la efectuarea tuturor lucrărilor.In toate unitățile agricole s-au a- sigurat condițiile necesare pentru buna desfășurare a lucrărilor de recoltare a culturilor de toamnă, în- sămînțarea cerealelor păioase, executarea ogoarelor și a lucrărilor pe- doameliorative, pentru creșterea potențialului productiv al pămîntu- lui. Programul campaniei agricole de toamnă prevede un important volum de lucrări : recoltarea culturilor pe 224 230 hectare, transportul și depozitarea corespunzătoare a întregii producții, insămînțarea unei suprafețe totale de 202 909 hectare, din care peste 128 000 hectare grîu, aproape 50 000 hectare orz, 6 000 hectare orzoaică, 3 000 hectare răpită pentru boabe. Pe baza analizelor
BACĂU

Principala problemă — transportul 
operativ al sfeclei de zahărLa întreprinderea de Prelucrare a Sfeclei de Zahăr Sascut, județul Bacău. au fost obținute primele cantități de zahăr din recolta acestui an. Inginerul-șef al unității, tovarășul Enache Flueraru, ne spunea că pentru sporirea capacității de prelucrare și, în același timp, a randamentului au fost aduse o seamă de îmbunătățiri instalațiilor. Astfel, in timpul remontului au fost revizuite și modernizate instalația de purificare a zemurilor ; de asemenea, au fost aduse îmbunătățiri instalațiilor de reciclare a apelor, de transport și spălare a sfeclei de zahăr. Ca urmare, zilnic se prelucrează cite 100—150 tone de sfeclă în plus față de anul trecut, la un randament superior. fapt ce duce la creșterea productivității muncii cu 1 400 lei de persoană și la reducerea consumului de combustibil.La obținerea acestor rezultate își aduc o contribuție însemnată și pro- 

avut-o constructorii din unitate, datorită cărora pentru fiecare din cele opt adăposturi existente cheltuielile s-au redus la jumătate. De producerea, conservarea și administrarea furajelor răspunde tovarășul Dumitru Ailoaie, vicepreședintele cooperativei. „Nu discutăm sub 10 000 unități nutritive Ia hectar Ia culturile furajere. Nutrețurile obținute se depozitează în proporție de 90 la sută pentru perioada de stabulație, la noi mult mai lungă decît în alte părți ale țării. Ca să nu consumăm nutrețuri, toate animalele sînt la pășune pînă toamna tîrziu".

Lucrările mecanice reprezintă o bună parte din cheltuielile de producție. La Stăuceni — ele reprezintă cinci milioane lei anual, la o producție vegetală, în valoare de 20—25 milioane lei. De aici concluzia că fiecare leu economisit la efectuarea a- cestor lucrări constituie o sursă sigură de creștere a beneficiilor, reducere, firește, în limite care să nu afecteze cu nimic nivelul producțiilor. Cum ș-a procedat practic ? Problema a fost pusă în adunarea generală, unde s-au stabilit și soluțiile. S-a renunțat la întreținerea mecanică la toate culturile, executindu-se cite cinci prașile manuale. Pe bună dreptate, oricine se întreabă : cum e posibil ca o unitate situată in apropierea orașului, care are legumicultura și un sector pomicol puternic să dispună de atita forță de muncă încit să renunțe la întreținerea mecanică a culturilor ? Iată doar una din măsurile întreprinse de consiliul de con- 

făcute s-a stabilit ca, în această toamnă, în județul Constanța să se însămințeze la grîu soiurile: Fun- dulea 4, pe 30 la sută, Lovrin 32 și 34 — 55 la sută, Flamura 80 și Flamura 85 — 15 la sută. La orzul de toamnă, în proporții sensibil egale, vor fi folosite soiurile Precoce și Miraj. Conform programului de organizare a asolamentelor și creșterea fertilității solurilor, cerealele păioase, în corelație cu culturile de primăvară, au fost cuprinse în sistemul de rotație stabilit.Pentru executarea semănatului, cit și a celorlalte lucrări în perioada optimă s-au întreprins acțiuni privind repararea și verificarea din vreme a tuturor mașinilor de semănat, a tractoarelor și celorlalte utilaje necesare. In această campanie vor fi folosite 7 439 tractoare, din care 3 923 pentru arat, pregătit terenul și semănat, 1 662 discuri, 1 056 semănători păioase, mașini și utilaje care se vor constitui intr-un număr mare de agregate complexe.In prezent se recoltează sfecla de zahăr, soia, legumele, cartofii, strugurii și alte culturi. Cu forțe sporite se acționează și la executarea ogoarelor pe o suprafață de 270 034 hectare. Această lucrare se efectuează numai pe terenuri fără resturi vegetale, la adîncimea de 30—32 cm, cu pluguri echipate cu scormonitori.Modul în care se acționează, răspunderea cu care fiecare lucrător își îndeplinește sarcinile constituie o dovadă în plus, așa cum ne spunea și tovarășul Ion Șerban, directorul direcției agricole, că oamenii muncii din agricultura județului Constanța sipt hotărîți să întimpine Congresul al XIV-lea al partidului cu noi și reprezentative succese.
lucian CRISTEAcorespondentul „Scînteii"

ducătorii. In conformitate cu graficele întocmite, in toate cele 22 de unități cultivatoare de sfeclă de zahăr din raza de activitate a întreprinderii din Sascut se lucrează din plin la recoltare și transport. Cele mai mari suprafețe au fost recoltate pină acum în unitățile cooperatiste din consiliile agroindustriale Răcăciuni. Sascut, Helegiu. Ștefan cel Mare. Podu Turcului și Dealu Morii. La Cooperativa Agricolă din comuna Nicolae Bălcescu, bunăoară, unitate fruntașă în agricultura județului, care cultivă cu sfeclă de zahăr o suprafață de 140 de hectare. se muncește organizat, pe echipe în acord global, așa cum s-a lucrat și la întreținerea culturilor. Peste 300 de cooperatori decoletează și încarcă sfecla în căruțe, care duc rădăcinile la marginea tarlalelor. De aici, 8 camioane cu remorci transportă sfecla la baza volantă din Valea Seacă. Se transportă zilnic 
ducere : organizarea muncii în acord global, care îi cuprinde pe toți cooperatorii și navetiștii, și urmărirea pe ferme, echipe și oameni a realizării numărului de norme stabilit de adunarea generală.Desigur că eforturilor mari pe care le fac cooperatorii din Stăuceni pentru a produce mult cu cheltuieli, cît mai mici, chibzuinței cu care gospodăresc averea obștească trebuie să le răspundă cu solicitudinea cuvenită toate întreprinderile cu care această unitate conlucrează. Cu toate că, datorită producțiilor mari, ferma de vaci cu lapte realizează o activitate rentabilă, pe ansamblu în zootehnie se înregistrează pierderi (în 1988 — 1.8 milioane lei), acoperite de regulă din realizările celorlalte sectoare. De ce stau așa lucrurile, ne explică contabila-șefă a unității: „Furajele combinate care ne sosesc pentru crescătoriile de porci și păsări, ca și pentru tineretul taurin de reproducție pînă la virsta de șase luni nu corespund din punct de vedere calitativ, nu sînt respectate rețetele, mai ales în ce privește conținutul de proteină, ceea ce influențează negativ sporul de creștere și, ca urmare, se înregistrează pierderi. Uneori, sintem siliți să le înnobilăm noi, deci să le mai prelucrăm o dată, adăugind unele ingrediente ca să ie putem folosi. în plus, furajele nu sînt livrate ritmic, întreb: n-ar fi mai economic să ni le preparăm noi, pentru că avem instalațiile necesare ? S-ar evita în a- cest fel cheltuielile cu transporturile costisitoare pe care tot noi le suportăm".îmbinînd inițiativa cu spiritul de economie, pe fondul unei munci susținute, în consens cu cerințele realizării obiectivelor noii revoluții agrare, adaptate la condițiile nroprii, consiliul de conducere al Cooperativei Agricole de Producție Stăuceni dă un bun exemplu de gîndire economică, de conștiinciozitate și competență în organizarea producției și a muncii. Exemplu ce .trebuie preluat îndeosebi ca stil de muncă de numeroase unități agricole cooperatiste din județul Botoșani.

Lucian CIUBOTARU 
Eugen HRUȘCA 

cîte 350—400 tone de sfeclă. „Avem o producție superioară celei din anul trecut și ne străduim șă ne încadrăm în graficele de livrare stabilite cu conducerea fabricii, pentru a termina recoltarea cît mai curind — ne spune inginerul Nicolae Leuș- tean, președintele unității. Este in interesul fabricii, dar în primul rînd al nostru, pentru că au început ploile de toamnă și nu vrem să pierdem nimic din recolta bogată a a- cestui an".Directorul întreprinderii prelucrătoare, tovarășul Nicolae Mirică, ne-a informat că pentru a ușura munca unităților, in județ au fost organizate șapte baze de recepție intermediare. dotate cu mijloace de incăr- care-descărcara. Sfecla este adusă cu mijloacele cooperativelor agricole in bazele de la Borzești. Moinești, Ra- cova, Rădăcinești. de unde este transportată imediat în fabrică pentru a fi prelucrată. în acest an a fost organizat mai bine și transportul.De notat că peste tot se muncește organizat, în perfectă ordine și disciplină, respectîndu-se graficele încheiate între unitățile producătoare și _ întreprinderea prelucrătoare, asigurîndu-se astfel condițiile practice ca întreaga producție de sfeclă din acest an să fie recoltată, transportată și prelucrată la vreme.
Gheorghe BALTAcorespondentul „Scînteii"

SUCEAVA

Măsuri ferme 
pentru

intensificarea 
lucrărilorîn județul Suceava a început și se desfășoară din- plin, mult mai devreme decit în alți ani, recoltarea cartofilor de toamnă, aceasta fiind în prezent lucrarea prioritară pentru mecanizatori și Cooperatori, pentru toți locuitorii satelor. Campania de recoltare a fost pregătită din timp prin efectuarea unor reparații corespunzătoare la tractoare și mașini. în scopul strîngerli întregii producții, se recoltează mai întîi cartofii de la capetele tarlalelor, pe o distanță de 25 metri, pentru ca mașinile să aibă loc suficient de întoarcere. Pentru a evita pierderile prin deshidratare, comitetul județean de partid a stabilit ca toate forțele umane de la sate să fie mobilizate la sortarea cartofilor și încărcarea lor în mijloacele auto în vederea transportării operative la bazele de recepție. Organizarea bună a muncii a permis ca pînă în seara zilei de 30 august recolta să fie strînsă de pe 6 400 hectare din cele 21 643 hectare cultivate.In Consiliul Unic Agroindustrial Liteni, cartofii au fost recoltați de pe 776 hectare, ceea ce reprezintă 41 la sută din suprafața cultivată. După cum ne spunea tovarășul Costache Mănăstireanu, organizatorul de partid și președintele consiliului unic, ,.,la recoltat se lucrează cu toate mijloacele mecanice din dotare.Cooperativa Agricolă de Producție din Dolhasca are 280 hectare cultivate cu cartofi de toamnă. Faptul că în ziua de 28 august a plouat mult a determinat întreruperea lucrării. Totuși, în ziua de 29 august, către prînz, lucrarea a fost reluată. S-a ajuns ca, pină în seara zilei de 30 august, cartofii să fie recoltați de pe mai bine de 44 la sută din suprafață. Aici, după ce cooperatorii adună tuberculii rămași în urma combinei, echipe speciale greblează și string ultimele resturi vegetale, terenul rămînînd curat în vederea pregătirii pentru semănatul griului. Sortarea cartofilor se face, la arii, pe patru categorii. Sînt asigurate și mijloacele pentru transportul producției la bazele de recepție. Numai că acestea nu sînt folosite încă în totalitate deoarece s-a creat un decalaj destul de mare între recoltare și sortare. Fapt este că, pînă în ziua documentării noastre, din cantitatea de 1 900 tone cartofi recoltați au fost sortate numai 225 tone.Pe una din solele Cooperativei A- gricole de Producție Liteni l-am întâlnit pe primarul comunei, Mihai Axinte, care Se afla în cimp pentru a impulsiona munca. Aici se recoltează cu 3 combine și, la fel ca la celelalte unități agricole, echipe speciale adună tuberculii rămași în urma mașinilor de recoltat. Mai a- vansată este lucrarea la Cooperativă Agricolă Udești, Aici cartofii erau recoltați de pe 42 la sută din suprafață. De asemenea, decalajul între recoltat și sortat este mai mic. Astfel, din producția realizată pînă in dimineața zilei de 30 august, 53 la sută era sortată și livrată spre beneficiari.Ritmul de lucru atins, precum și măsurile stabilite pentru redistribuirea combinelor între unități în fmc- ție de suprafețele rămase de recoltat vor permite ca. în cel mult 10 zile, în Consiliul Unic Liteni să se încheie recoltarea cartofului de toamnă. De altfel, există condiții reale ca recoltarea acestei culturi să se termine, în întreg județul, pînă cel mai tîrziu la 10 septembrie. Problema care se pune acum privește mărirea ritmului la sortat. întrucît pe ansamblul județului s-a creat un anumit decalaj între recoltare și această lucrare. De aceea este necesar ca organele comunale de partid și de stat să mobilizeze toate forțele umane de la sate la efectuarea op.erativă a sortării cartofilor în vederea prevenirii pierderilor de producție prin deshidratarea tuberculilor.

Sava BEJINARIUcorespondentul „Scînteii*
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’AGINA 4 SClNTEIA — simbătă 2 septembrie 1989

CREAȚIA POPULARĂ 
izvor de educație și cultură

în cercetările folclorice românești i survenit un moment, după ultimul război, cînd s-a socotit că nu se mai ooate sau mai ales nu se va mai iuțea vorbi de continuarea vieții piciorului traditional, și aceasta datorită difuzării elementelor de cultură în masele populare. A fost o greșeală. Se considera creație populară cu limite temporal sociale și nu se avea in vedere valoarea artistică a folclorului nostru, de mare vechime și de calitate deosebită, care nu piere, așa cum nu pier nici marile valori ale oricărei literaturi culte din trecut. Nu s-a tinut seama că folclorul traditional transmitea pentru urmași creații emoționante. de apreciat oricind. si în a- celasi. timp mesaje de gîndire si simțăminte, care iși păstrau perfect funcțiunea de a comunica ceva in forme de artă. De la această apreciere greșită s-a ajuns la cultivarea ..producției" cvasifolclorice (sau mai degrabă pseudofolclorice) pe teme înnoite, fie pe cale orală, fie pe cale scrisă. Iar ca să vorbim de cîntecul popular, si in stilurile si structurile melodice tradiționale. stabilite dună o îndelungată armonizare a modulațiilor si sonurilor. s-au încercat ..inovații" de tot felul, acestea mai ales în practica unor cîntăreti profesioniști care voiau să-și cucerească titlul de ..creatori". Nu învățaseră prea mult sau aproape nimic din arta Măriei Tănase, al cărei stil era personal, dar nu răsturna deloc cîntecul traditional.Din fericire, depășirea momentului s-a datorat instituirii concursurilor de cintec popular la Radio- televiziune sau la diferite festivaluri organizate in serie. în diverse centre din tară, unde participants au înțeles din ce în ce mai bine că nu este deloc recomandabilă o ruptură de stilistica cîntecului traditional. de imaginile lui poetice intrate în flux folcloric pe scară largă (dacă este vorba de textul verbal) sau de structurile melodice românești clasice si de varietatea lor zonală (cind este vorba de textul muzical). Ș-a ajuns astfel la o reechilibrare si o continuitate organică de cintec popular. N-avea de ce să fie întreruptă o asemenea continuitate care se păstrase și lucrase pe întindere de veacuri întregi. Cîntecul românesc este încă viu in sufletul și mintea poporului. S-a schimbat cel mult percepția lui socială de la o epocă la alta. Un mare rol in fenomenul amplu de revigorare a tezaurului nostru folcloric. a minunatei creații a poporului l-a avut și il are, desigur. Festivalul national „Cintarea României", manifestare care a adus la lumina noi și noi talente din rindul maselor, pe acei care duc mai departe tezaurul de valori spirituale românești. Concursurile interjudețene și festivalurile ..Maria Tănase" <je la Craiova. „Cinteb'1 nOU in Mehedinți" de la Drobeta-Tr. Severin. Cintecul păstoresc ..Miorița" de la Toplița. județul,,,Harghita, precum si altele au adus un serviciu indiscutabil in reevaluarea și îndrumarea cîntecului popular national, atît prin concursurile în sine, cit si prin dezbaterile sau sesiunile de comunicări care le-au însoțit. Deși se vorbise și înainte teoretic de anumite stiluri, acum s-a definit practic ce înseamnă ansamblul cintecu- lui popular : grai, costum, melodie, adică stiluri transilvănene sau oltenești. distincte față de stilul dobrogean. un altul ilfovean. cel moldovenesc etc. ; cu alte cuvinte, structuri melodice în decor specific de costumație si în tonalități specifice de grai, ceea ce a dat de veacuri o armonizare a întregului si o percepție complexă de ce reprezintă cintecul. Nu trebuie uitată contribuția pentru asemenea concursuri a comitetelor de cultură si educație socialistă județene si a centrelor județene de îndrumare a creației populare (acolo unde s-a
tv

13,00 Telex
13,05 La sfîrșit de săptămînă
14,45 Săptămînă politică
13,00 închiderea programului
19.00 Telejurnal
19,25 Sub tricolor, sub roșu steag. Ver

suri patriotice, revoluționare
19,40 Teleenciclopedia
20,10 Concursul de interpretare de mu

zică ușoară românească — Ma
maia ’89. Selecțluni

20,55 Film artistic. ,,Raliul“. Producție a 
Casei de filme trei. Scenariul : 
Melania Chiriacescu-Constantiniu. 
Regia : Mircea Drăgan

22,20 Telejurnal

cinema
• Zimbet 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 la cină : VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17; 19
• Flăcări pe comori ; POPULAR
(35 15 17) — 15; 17; 19
& Vacanța cea mare : MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17; 19
• Cantemir : ARTA (21 31 86) — 15 ; 
17; 19
• împăcarea : TIMPURI NOI (15 61 10)
— 9; 11; 13; 15; 17: 19

De la literatură la film : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15
• Sorgul roșu : SCALA (11 03 72) —
9; 11; 13; 15; 17; 19
• Program pentru copii și tineret : 
DOINA (16 35 38) — 9; 11; 13: 15; 17; 19
• Nava lui Yang: AURORA (35 04 66)
— 9; 11; 13: 15; 17; 19. CULTURAL 
(83 50 13) — 9; 11: 13; 15; 17; 19
• Misiunea secretă a maiorului Cook: 
STUDIO (59 53 15) — 9,30; 11,30; 13,30; 
15,30; 17.30- <<.v0

teatre 

lucrat conștiincios) pentru selectarea și trimiterea la concurs de participant! talentați. proveniți din diverse categorii sociale.In felul acesta, cîntecul folcloric apărea ca al întregului popdr. Au ieșit la iveală talente remarcabile, precum Domilica Trop din Mehedinți. cu o știință extraordinară a cintecului moștenit perfect din moși- strămoși, de stil Izverna. care a înglobat progresiv un întreg ..grup Izverna". intrat în circuit in frunte cu Angelica Stoican. Cartea n-a alterat simțul autenticității folclorice înnăscute. dimpotrivă, l-a întărit și ascuțit. Este cazul Anuței Gale, din Sălaj, cu studii, care s-a remarcat tot în concurs, cu un cîntec liric de incantații melodice neobișnuite, auzit în familie, intrat, datorită frumuseții Iui. în transmisiunile de radio. Știm, de asemenea, că alt cadru didactic. profesoara Maria' Nuț, din Sînmihaiu Almașului (Sălaj), a fost înregistrată de radio cu valoroase cintece zonale, iar profesoara FJorica Ungur din Bihor este larg cunoscută cu repertoriul său autentic. Sînt numai citeva exemple din mulțimea de talente remarcate ale cintecului popular. De altfel, arhiva Radjotele- viziunii posedă un bogat tezaur de înregistrări, incit retransmisia pieselor cu adevărat autentice poate sta în continuare exemplu de cum trebuie să fie cultivat cintecul popular. în fond, arhiva cea mai de preț în tezaurizarea cîntecului popular românesc, aceea a Institutului de Cercetări Etnologice și Dialectologi- ce. a stat și stă la dispoziția transmisiunilor și difuzării prin mijloace moderne.In asemenea condiții, atmosfera
Opinii despre 

participarea cercetării 
la cunoașterea 

și afirmarea folclorului

folclorică s-a eliberat și se va elibera tot mai accentuat de elementul poluant. în același timp, se poate consemna preocuparea valorificării culegerilor de merit, rămase multă vreme în manuscris, in seria : „Folclor din Transilvania". „Folclor din Oltenia și Muntenia". „Folclor din Moldova" etc. în acest spirit de valorificare este de semnalat culegerea de o viată întreagă a dialectologului și folcloristului din „școala Ovid Derisusianu". Dumitru Șahdru. „Folclor românesc" (1987), cu notarea exactă a graiurilor, apărută Ia „Minerva". intr-o ediție excelent realizată de fiica sa, Tudora Șandru Ol- teanu. întregind patrimoniul național folcloric cu creații de rezonantă, care vor servi valorizărilor generale folcloristice. Sînt foarte numeroase asemenea culegeri apărute in ultima vreme. Prețioase sînt mai ales cele care au pus în lumină valori folclorice necunoscute, precum a dovedit-o, de exemplu, un grup de cercetători de la Iași in volumele apărute în seria „Caietelor arhivei de folclor", după 1979, de sub îngrijirea Iui Ion H. Ciubotaru. cu materiale revelatoare. în diverse specii folclorice, privind Moldova.Dacă s-a întimplat să nu se respecte autenticitatea in cintec, datorită complexității lui sau tentatiei cintăreților de a interveni cu „notații" proprii, acest lucru nu s-a petrecut in culegerea și transmisia prozei populare, după intrarea in uz a înregistrărilor pe bandă magnetică : dimpotrivă, au apărut stiluri individual-„teatrale" da povestitori (cind sint ascultați de pe bandă, și nu din transcriere), precum un Gh. Zlotar din Fundu Moldovei (Suceava) sau Ilona Sinziana din Bosoro- dul Hațegului (Hunedoara) și multi alții. Dar ceea ce importă, in primul rind. este faptul că „dispariția folclorului", decretată de unii teoreticieni, a fost dezmințită intru totul de existența orală a basmului fantastic. cel mai expus să dispară (sau să rămînă cel mult în vechile culegeri), care, din contră, s-a dovedit de o vitalitate surprinzătoare, pină în ultimul moment. în acest sens vom spune că noile, culegeri sint semnificative prin bogăția de basme de tipuri diferite. înregistrate pe arii restrinse, de la naratori talentați de toate virstele. Astfel se prezintă culegerea prof. Ion Nijloveanu, „Basme populare românești" („Minerva", 1982, 849 p.). in realitate înregistrări numai din județul Olt, pe care l-a explorat folcloric îndelung, la îndemnul prof. D. Caracostea. De asemenea. la fel se prezintă culegerea prof. Mihai M. Robea. „Basme populare românești" („Minerva", 1986, 875 p.), de fapt culese numai dintr-o arie a județului Argeș, și anume de pe Valea Vîlsanului, cercetată de autor cu asiduitate, in intenția unui
(Urmare din pag. I)introducere a progresului tehnic in perioada 1981—1990 și direcțiile principale pină in anul 2000“, program elaborat cu contribuția determinantă a secretarului general al partidului.Rezultă limpede că marele strateg al dezvoltării și afirmării României socialiste, tovarășul Nicolae Ceaușescu, nu a stabilit numai rolul și sarcinile științei și tehnologiei in făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate, ci a elaborat insăși teoria și conținutul programatic al dezvoltării și organizării științei și tehnologiei, astfel incit să-și îndeplinească in condiții optime rolul de mare importanță încredințat, prin strategiile politicii partidului nostru, pentru înfăptuirea programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate.De o importanță decisivă pe drumul afirmării științei și tehnologiei românești au fost și sint. principiile fundamentale pe care secretarul general al partidului le-a pus la baza concepției partidului privind rolul și obiectivele acestor domenii. Astfel, încă de la Congresul al IX-lea, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat necesitatea dezvoltării cercetării naționale, care a deschis și consolidat drumul realizării prin forțe proprii a tehnologiilor necesare dezvoltării economiei socia

Corpus folcloric local. Ambele culegeri au fost incadrate judicios de lectorul de carte al editurii. loan Șerb, in seria de materiale „Folclor din Oltenia și Muntenia", ca noi volume VIII și IX. Autorii au descoperit talente remarcabile de povestitori. ca Maria Bănică din Olt sau Alexandru Fioca din Argeș și alții. Basmele au fost receptate de informatorii înșiși în cea mai mare măsură pe cale orală, fiind păstrate și auzite din generație în generație. Firește, basmele apar cu înnoiri de limbaj (se folosesc chiar neologisme), discursul narativ este deci evoluat. s-a renunțat cel mai des la formule clasice inițiale, mediane sau finale, înlocuite cu altele re-create. dar s-a păstrat atmosfera general folclorică cu sintagme tipice și repetiții sacadate de exprimare. înregistrarea și transcrierea exactă a limbajului naratorilor, prin însoțirea colecțiilor de întreaga aparatură științifică. probează continuitatea vie a basmului românesc, specie de importanță universală.Dacă in unele sectoare ale folclorului. cum este cel spiritual, s-a ajuns. în măsură considerabilă, la păstrarea autenticității, in altele, precum este folclorul social, au avut si mai au loc inovații neavenite. Desigur, acest sector (mai ales) este supus evoluției datorită infiltrării în viata satului a elementelor de cultură si civilizație, precum și condițiilor noi de viață socială. Cind insă în ceremonialul folcloric al nuntii românești, unul din cele mai frumoase din cite există, se renunță în unele cazuri la dialogul taberelor din orația de la casa miresei (acolo unde exista în trecut), aceasta înseamnă o alterare din neînțelegerea valorii artistice a secvenței respective. Dar. mai grav, cînd se organizează masa cea mare, nu numai la casa mirelui, ci si la casa miresei, cu manifestarea unor cîntărete profesioniste cu tot felul de cintece. în scop vădit de cîstig material, aceasta este de-a dreptul o degradare a obiceiului, bine constituit de multe secole. Reușita experimentului de revitalizare a. nuntii tradiționale, la. Bărbătești . (Vîlc.ea). primită viu și cald de săteni, dovedește că renașterea formelor autentice de folclor, acolo unde merită, este posibilă prin îndrumare competentă.Folclorul românesc are o mare importanță nu numai ca manifestare artistică recunoscută de multă vreme, ci și ca document de viață și istorie milenară al poporului. Pentru acest motiv, grija pentru conservarea autenticității oricăror forme de cultură folclorică s-a manifestat nu dintr-o simplă preocupare teoretică, ci din previziunea că elementele autentice pot constitui argumente pentru probleme de rezolvat convingător prin metoda interdisciplinară. ceea ce s-a si in- timplat. în ianuarie 198? a luat ființă Comisia de folclor a Academiei Republicii Socialiste România, cu scopul de a cerceta cultura folclorică românească in toată complexitatea ei. Cu membri activi permanenți. acceptați dintre specialiștii diferitelor instituții de cercetare etnografică și folclorică din țară, Comisia de folclor a organizat la Academie, cu o frecventă demnă de reținut, ședințe publice, cu importante teme (ultima din 30 iunie a.c.) : „Istoria folcloristicii românești", „Unitatea culturii populare române" etc., dar mai ales „Folclorul și etnografia — argument al permanenței istorice a poporului român" (temă reluată frecvent). cu contribuții de mare însemnătate privind arheologia culturii si civilizației in domeniu. Sc poate afirma că preocuparea Academiei Române din primele decenii ale secolului nostru pentru cultura populară, prin seria de publicații valoroase „Din viața poporului român", a renăscut în vremea noastră cu succes, sub egida Academiei Republicii Socialiste România, contribuțiile științifice noi fiind valorificate în publicațiile sale. „Memoriile Secției de științe filologice, literatură și arte", „Analele Academiei" și în „Revista de etnografie și folclor". devenită de ecou internațional. De asemenea, la Editura Academiei — cu sprijinul Consiliului Culturii și Educației Socialiste și al Academiei Republicii Socialiste România — a fost lansată „Colecția națională de folclor", in care au apărut pină in prezent șase volume („Cintecul epic eroic". „Balada familială" și „Lirica de dragoste" — 4 volume). O participare importantă are și Editura Muzicală prin editarea folclorului muzical.Din cele expuse mai sus reiese neîndoielnic că păstrarea (sau restituirea prin studii) a autenticității si stilurilor diferitelor forme de cultură populară capătă valoare de principiu imperios pentru toate organele pendinte și purtătorii de creații folclorice.
Prof. univ. dr. docent
I. C. CH1Ț1M1A

BBBBBBBBBBliste. Justețea, trăinicia și rodnicia acestui principiu s-au confirmat și se confirmă cu toată intensitatea prin rolul dinamizator pe care știința il indeplinește in înfăptuirea programului partidului ae creștere continuă a nivelului de trai material și spiritual al întregului popor.Pornind de la această cerință, ca urmare a sprijinului generos și îndrumării de înaltă competență primite în cei 24 de ani de cind poporul nostru și-a încredințat speranțele și năzuințele celui mai înțelept. demn și cutezător conducător al său. tovarășul Nicolae Ceaușescu, cercetării științifice și tehnologice naționale i-au revenit sarcini și o- biective majore, ea însăși ajungind la un inalt potențial de dezvoltare, care cuprinde in momentul de față peste 270 000 de specialiști. Acest puternic detașament al lucrătorilor pe tărîmul științei este condus și îndrumat cu înaltă competență și autoritate științifică de către tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, prim viceprim- ministru ai guvernului, președintele Consiliului Național al Științei și învățămintului, exemplu de abnegație și înaltă exigență in munca de cercetare științifică și inginerie tehnologică, exemplu strălucit și mobilizator pentru noi toți.Păstrăm vii in memorie indicațiile și îndrumările pe care tovarășa Elena Ceaușescu ni le-a dat la

LECȚII DESPRE CALITATEPriveam, ascultînd lămuririle cuvenite, la seria bogată de aparate, dispozitive, machete funcționale, lucrări practice de bacalaureat semnate de elevi care reușiseră astfel să materializeze cunoștințe și deprinderi in piese atit de utile unui laborator de electronică. Fără a fi puse să funcționeze, am fi trecut probabil cu ușurință pe lingă cele 15 ceasuri electronice abia terminate de absolvenți de anul acesta. Conectate la un ceas de comandă cu sursă proprie de alimentare, ele urmează să fie instalate în laboratoare și cabinete, pe coridoarele Liceului industrial „Electromureș" din Tîrgu Mureș, programate fiind să semnalizeze pauzele dintre orele de curs, oprin- du-se automat Ia încheierea programului și, desigur, duminica. Tînărul inginer Eugen Preotu, căruia îi a- parține proiectul aparatului complex care comandă ceasurile electronice, ne prezintă apoi realizarea elevilor de la o clasă paralelă, de asemenea lucrare de absolvire. Pare chiar mai tentantă : trei ceasuri cu cronome- tre electronice, marcind minutele și secundele în ordine crescătoare sau descrescătoare. Ele pot fi folosite, de exemplu, în cadrul orelor de curs, pentru a afișa scurgerea timpului cuvenit lucrărilor scrise. Elevul are în acest fel la îndemînă un mijloc de control cit se poate de exact, fără să fie necesară intervenția verbală a profesorului. Executarea unor a- semenea aparate solicită cunoștințe de electronică și automatizări, cu
Muzeul, o instituție cu funcții multipleMuzeul este neîndoielnic o instituție culturală care acționează asupra unui public larg prin valori perene. durabile. Desmințind opinii grăbite, superficiala, după care muzeul' ar fi o arhivă de materiale amorfe. statice, experiența dp- bindită de multe asemenea instituții, mai vechi sau mai recente, cu renume sau abia aspirind la consacrare, indică un remarcabil dinamism in structuri și activități. Continuul proces de îmbogățire a colecțiilor de bază, implicit a expozițiilor permanente sau sezoniere, diversificarea complexului de activități cultural-educative. „ieșirea" tot mai frecventă dincolo de limitele sediului au impus muzeul ca important factor cultural, științific sau educațional în viața unor largi categorii de oameni. Și mai eloeyent. in acest sens, a- pare afirmarea unor noi centre de această natură, în locuri unde, pină nu de mult, ele constituiau doar un deziderat. între acestea, 
Muzeul județean din Buzău s-a impus intr-un răstimD scurt printre celelalte instituții de profil.Argumentele acestei evoluții — i-am spune spectaculoase. dacă nu am ști că dincolo de aparențe se află o muncă cotidiană tenace, permanentă — oferite de directorul muzeului, istoricul Marius Constantin, se regăsesc, în primul rînd, in sprijinul organelor județene de partid și de stat, care au ajutat la găsirea unui local corespunzător, construcție impunătoare, funcțională, cu spații ample și luminoase, cu posibilități de conservare și expunere adecvate. în acest spațiu, amenajat cu știință și artă, a început să prindă contur ceea ce este azi remarcabila expoziție de bază a muzeului județean, cu secțiile de istorie, etnografie și artă plastică. Cele

■ B ■ S E 8S Bplenara oamenilor muncii din domeniul nostru de activitate. în lumina lor, cercetarea din țara noastră și-a mobilizat întreaga capacitate, obținind o serie de rezultate notabile în îndeplinirea sarcinilor de plan, contribuind la dezvoltarea intensivă a economiei românești. Pe baza rezultatelor cercetării, s-au descoperit și pus jn valoare no;, re
Știința — factor fundamental 

al progresului economic
sugse de materii prime și energie.. Totodată, importantele forțe și mijloace de care dispunem au fost concentrate cu precădere pentru înfăptuirea programelor de organizare și modernizare menite să conducă la creșteri majore ale productivității muncii, la ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor, Ia reducerea cheltuielilor de fabricație, a consumurilor normate de materii prime, materiale, energie și combustibili, la creșterea competitivității produselor noastre pe piața externă.Pe acest drum ascendent, proiectul Programului-Directivă al Con- 

care absolvenții se vor întilni în producție, știut fiind că binecunoscuta uzină „Electromureș", Întreprinderea patronatoare a liceului, a trecut, de cițiva ani, și la realizarea unor foarte apreciate produse electronice. Cu asemenea ceasuri vor fi dotate laboratoarele și sălile de clasă ale liceului, ele fiind solicitate, ni se spune, și de întreprindere. Facem in continuare cunoștință cu alte lucrări de diplomă ale absolvenților acestei școli. Notăm că numărul ce
La Liceul industrial „Eiectromureș" din Tîrgu Mureș

lor de anul acesta se ridică la 140. între ele, un interfon cu 20 de posturi, montat în biroul directorului, o mașină de copiat chei yale, total automatizată, capabilă să reproducă o cheie in mai puțin de două minute. o alta de găurit, un aparat de măsură digital, un temporizator digital, o mașină de bobinat semiautomată etc. Aproape întreaga dotare a laboratoarelor și cabinetelor, foarte bogată în materiale didactice și a- paratură modernă, reprezintă rezultatele pregătirii practice a mai multor promoții de elevi. în cabinetul de literatură română, fiecare pupitru are lumină proprie (instalația, ca și perdeaua automată fiind tot lucrări practice de bacalaureat) : a- preciem soluția, eficientă in momentele cînd se fac proiecții cu ajuto

peste 2 200 de exponate fac parte dintr-un patrimoniu bogat, cu piese valoroase. Cind ai de unde, alegi ce e mai Interesant, mai expresiv, mai rar. Și este firesc, cind ai la dispoziție in depozite peste 30 mii piese, să modifici periodic imaginea expoziției de bază, să rulezi cit mai multe exponate la sediu, in expozițiile temporare sau itinerante. organizate periodic în diverse întreprinderi și instituții, în numeroase localități ale județului. Ceea ce este insă la fel de important este faptul că acest fond se îmbogățește continuu. ca rezultat al unei extinse și perseverente activități de cercetare științifică, care a devenit furnizorul cel mai important de material muzeistic. Șantierele de arheologie, prin cele 340 de puncte în care se lucrează. rămîn în continuare o sursă inepuizabilă de îmbogățire și diversificare. Sînt și citeva șantiere de interes național, dar, cu toată străduința colectivului de aici, doar 10—15 la sută din posibilitățile de cercetare arheologică sînt folosite. Chiar și pe acest spațiu, considerat încă a nu fi la înălțimea potențialului colectivului, există numeroase stimulente ale cercetării care intră în circulația și confruntarea de opinii științifice, mai cu seamă prin schimburile de comunicări, simpozioane sau editarea în propria publicație a celor mai de seamă rezultate ale cercetării.O altă direcție a activității o constituie preocuparea pentru achiziționarea, păstrarea și conservarea pieselor etnografice, numeroase în zonă, dar care încep, prin trecerea ■timpului, să se rărească. O mare atenție se acordă acelor meșteșuguri sau obiceiuri pe cale de dispariție prin autentice operații de

salvare întreprinse de colective de specialiști. Din păcate — subliniază interlocutorii noștri — fondurile existente ar puțea, fi mai bine folosite prin sporirea atribuțiilor și competențelor de achiziționare a organelor locale. . Ac. asta ar ușura procurarea i ir piese de reală importa, ă ce se mai află încă la unii deținători dispuși să le ofere muzeului, singurul capabil să le asigure dăinuirea. De asemenea, achiziționarea de opere de artă rămîne, dacă nu singura, oricum cea mai importantă posibilitate de sporire a colecțiilor secției de arte plastice, aflată abia în punctul incipient al constituirii sale. Propria cercetare, donația sau achiziționarea constituie modalități de îmbogățire a muzeului și utilizarea numai a uneia sau alteia nu poate decît să limiteze posibilitățile actuale ale instituției.Muzeul se afirmă eminamente ca o instituție publică nu numai pentru că iși deschide larg porțile vizitatorilor. Mii de oameni ii trec în fiecare an pragul. Cei mat consecvenți par a fi elevii, oamenii școlilor în ansamblu. Pentru elevi s-a introdus sistemul abonamentelor permanente prin care pot participa la oricare din manifestările organizate de muzeu. Tot cu aceștia se colaborează pe șantierele arheologice, unii devenind lucrători specialiști în săpături. Ei intră în contact cu realitatea arheologică și învață istoria la sursă, mod aplicat de a face educație istorică și estetică. Elevilor le sînt dedicate și lecțiile deschise, de istorie, seri muzeale, filme. seri culturale. Fără îndoială, și alte categorii de oameni au o participare permanentă la acțiunile muzeului, de o reală prețuire bucurindu-se lectoratele de artă, cum ar
gresului al XlV-Iea al P.C.R. situează rolul și sarcinile cercetării științifice și tehnice naționale la înălțimea marilor obiective economice pe care ni le propunem. Astfel, se prevede intensificarea cercetărilor privind sursele noi de energie, cu folosirea mai eficientă a tuturor resurselor energetice. inclusiv a energeticii n.uclea- 

re ; extinderea bazei proprii de materii prime, prin amplificarea prospecțiunilor geologice ; promovarea unor tehnologii noi care să asigure in toate ramurile de activitate reducerea consumurilor de materii prime, materiale, combustibili și energie electrică ; elaborarea, prin metode și procedee fizice, chimice și bioenergetice, de materiale noi cu proprietăți superioare.Aplicind in mod creator principiul dezvoltării armonioase a celor două laturi ale științei — cea aplicativă și cea fundamentală — proiectul Programului-Directivă stabilește sarcinile și obiectivele cerce

rul epidiascopului. Căci, altfel, in condiții de obscuritate, elevii nu pot nota nimic in caiete și eficiența didactică a acestui mijloc vizual, cu ajutorul căruia pot fi explicitate și sistematizate cunoștințe, clarificate aspecte dificile, se reduce considerabil.O idee ingenioasă, foarte practică, aveam să intîinim in cabinetul de tehnologie, prevăzut cu o anexă, despărțită de un perete de sticlă. în care funcționează un strung, o fre
ză, o mașină de rectificat și una de găurit. în felul acesta se pot face exemplificări elocvente direct pe mașinile despre care elevii învăță la lecțiile teoretice, în condiții ele asigurare a normelor de protecție a muncii. Alături de acest cabinet, al cărui model e demn de urmat pentru funcționalitatea lui didactică, o expoziție permanentă cu lucrări de bacalaureat realizate de-a lungul anilor vine să probeze o dată în plus nivelul de instruire al elevilor liceului „Electromureș". Nivel racordat, ca pretutindeni in liceele românești, cerințelor sporite de tehnicitate. înnoirilor produse în uzina tîrgumu- reșeană, una dintre unitățile reprezentative ale industriei electrotehnice. Marca „Electromureș" impune, fără îndoială, ținuta pregătirii teh- 

fi „Mari maeștri ai artei românești", prilej de rein- tilnire cu opere nemuritoare. Din păcate, ca și in alte părți, colaborarea cu cei ce lucrează în întreprinderi, pe marile platforme industriale s-a dovedit pină a- cum mai puțin rodnjcă, chiar anevoioasă. Or, găsirea unor modalități care să atragă această importantă categorie de public, mai ales tinăr, trebuie să concentreze eforturile colectivului muzeal, ale factorilor educaționali din unitățile economice pentru a îndrepta pașii a cit mai mulți oameni ai muncii spre această autentică școală a educației patriotice.S-ar putea aminti numeroase alte acțiuni culturale și științifice organizate aici într-un flux cotidian atent programat și riguros îndeplinit. de la lucrările de depistare și conservare a patrimoniului pină Ia ghidajele tematice sau Dicționarul istoric al județului Buzău, toate subsumate nobilului țel al cunoașterii și simțirii frumoase. Vom insista insă numai asupra funcției de îndrumător metodic al muzeului, de coordonator al activității în întreg județul. Tot ce înseamnă patrimoniu, de la depistare. înregistrare, salvare, conservare, utilizare în expoziții temporare se realizează de către specialiștii muzeului. Tot lor le revine sarcina de a asista științific organizarea colecțiilor muzeale în diferite a- șezări. în școli și întreprinderi, astfel incit acuratețea științifică, prezentarea estetică să corespundă exigențelor actuale. în acest fel, muzeul se implică dinamic și complex in viața culturală a județului, ca important factor de susținere cu mijloace specifice a amplului proces de edificare a omului zilelor noastre.
Emil VASILESCU

■ B B B B B Btării fundamentale in domeniul științelor naturii, subliniind necesitatea abordării mai intense și .mai bine corelate a unor cercetări fundamentale in domenii de avangardă, cum sînt matematica, fizica, chimia și biologia.în această direcție sint canalizate și o parte din eforturile de cercetare din domeniul fizicii. Expresie a acestei angajări este șl faptul că în cadrul laboratoarelor de cercetare și producție ale Institutului Central de Fizică au fost realizate, în 1989, 136 prototipuri de aparate, e- chipamente și instalații noi cu parametri superiori, cu 24 mai multe decit în anul trecut, 55 unicate, 24 materiale cu proprietăți speciale, 50 componente și 87 tehnologii bazate pe fenomene ale fizicii atomice și nucleare, depășind cu 26 numărul celor omologate în 1988, îri cadrul programelor prioritare, coordonate de Comitetul Național pentru Știință și Tehnologie, institutul nostru va furniza in continuare economiei naționale instalații de placare, ni- trurare, sudură, turnare și depunere sub vid, o gamă largă de instalații de defectoscopie, nivelme- trie, grosimetrie și umidimetrie cu surse de radiații nucleare, toată gama de laseri și unele instalații cu laseri pentru prelucrare, debitare, tratamente, medicină și chimie, aparatură magnetică și de spectro- 

hologice a celor 1 440 de elevi. Ia profilele electrotehnic și mecanic. „Pentru o cit mai bună familiarizare a acestora cu uzina, ne spunea prof. Kalman Francisc. directorul liceului, intr-un ciclu de invățămint ne străduim să-i facem să cunoască toate secțiile importante : electrocalorice, electronică; cablaje, sculărie-matri- țerle, autoutilure, întreținere, așadar toate cele trei platforme ale întreprinderii. Urmărim in acest fel să creăm premisele policalificării, aju- tindu-i pe elevi să se inițieze in mal multe subramuri. să aibă noțiuni de bază pentru a putea, dacă fluxul de producție o cere, să-și schimbe meseria". Pe lingă cele opt ateliere din școală, in toate secțiile uzinei se acordă atenție sporită pregătirii tehnologice a viitorilor absolvenți, muncitorii de miine ai „Electromureșu- lui". într-una din secțiile întreprinderii, poate cea mai atrăgătoare, în- tjinim foarte mulți tineri. Uni) dintre ei au schimbat de puțin timp pupitrul școlar cu masa de lucru pe care se desfășoară microuniversul circuitelor integrate. Cei mai buni dintre elevii liceului devin, imediat după absolvire, muncitori in secțiile uzinei. Și in această privință colaborarea dintre prestigioasa întreprindere (director, ing. loan Olteanu) și unitatea de invățămint poate fi luată drept model. „Pentru a face să crească interesul elevilor noștri pentru o cit mai temeinică pregătire in meserie — continua interlocutorul — am propus întreprinderii următoarea modalitate, materializată de altfel in ultimii trei ani, cu deplinul acord și cu înțelegere din partea conducerii uzinei. La absolvire, direct în secțiile «Electromure- șului» sînt încadrați în primul rind elevi care au obținut premii șl mențiuni Ia concursurile pe meserii, faza județeană și națională, de-a lungul anilor de liceu. Ceilalți lucrează pentru început in cadrul unităților colaboratoare ale întreprinderii «E- lectromureș» (întreprinderi de prestări servicii, cooperative, secția de prestări servicii a consiliului popular etc.). Acest sistem de a-i promova pe cei mai buni a găsit un ecou pe măsură in rindul elevilor, avînd' un cert efect stimulator. Se creează astfel o adevărată «competiție», absolvenții fiind direct interesați de autoperfecționarea profesională. Așa se face că din promoția anului 1988. o bună parte sint deja muncitori apreciați în secțiile «Electromureșului»". Iar, dintre ei, adăugăm noi, cei mai bine cotați sînt tinerii electroniști, foarte repede asimilați în întreprindere, reușind chiar să concureze cu succes meseriași mai vechi.Rezultatele Liceului industrial „E- lectromureș" la concursurile pe meserii nu sint deloc neglijabile. Dimpotrivă — și aceasta de mai mulți ani. în anul școlar 1988—1989, din 14 participanți la faza națională, 12 au fost distinși cu premii și mențiuni (e adevărat, cu... unul mai puțin decit in 1988). ceea ce este un veritabil record. Dintre liceele industriale, „Electromureș" se află fără îndoială pe un rivnit loc fruntaș.Un sondaj privind calitatea șl rapiditatea integrării celor 173 do absolvenți ai școlii profesionale, ultima promoție, s-a soldat de asemenea cu cifre elocvente. S-au solicitat uzinei calificative in funcție de următoarele criterii : competență tehnică, disciplină, calitatea muncii. La primul indicator, 30 de tineri au obținut foarte bine, 107 bine ; ia al doilea, 85 de foarte bine și 70 de bine, la al treilea statistica a înregistrat 37 de foarte bine și 116 de bine etc. Aceasta după numai citeva luni de activitate în producție. Să mai adăugăm că retribuția tarifară a unui absolvent de școală profesională este de 2 463 lei, ea puțind fi sporită in acord global, și vom completa o imagine semnificativă a calității pregătirii tinerilor intr-unui din liceele din România de astăzi, care beneficiază de excelente condiții de muncă, de învățătură, de afirmare a personalității, printr-un sistem educațional modern și eficient, răspunzind întru totul, și chiar anticipind dinamica dezvoltării economice și sociale a patriei.
Costin TUCHILA 
Gheorqhe GIURGIU corespondentul „Scinteli* *

• Teatrul Național <14 71 71, Sala 
mare) : Nu se știe niciodată — 18 ; 
(sala Atelier) : Ultimul set — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Pluralul 
englezesc — 18,30
A Teatrul „Not.tara" (59 31 03, sala 
Studio) : Cuibul — 18,30
• Teatrul Glulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Arta conversației — 18,30
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tănase" 
(15 56 78. grădina Boema) : Bună 
seara, Boema ! — 19

metrie de masă, materiale magnetice, piezoceramice și semiconductoare — contribuind astfel la înfăptuirea a sute de măsuri cuprinse in programele de modernizare a multor întreprinderi din țară.Totodată, vom acționa rnult mai susținut și cu mai multă fermitate pentru a îmbunătăți și mai mult colaborarea cu unități de cercetare și economice, urmărind ca în acest cadru să transferăm în producție cit mai multe tehnologii noi, așa cum sînt cele de folosire a microstructurilor, a dispozitivelor supra- conductoare, a durificărilor sub vid, a prelucrărilor cu plasme, ultrasunete, laseri și fascicule de particule încărcate. Prin rezultatele științifice, tehnice și tehnologice obținute, prin implementarea acestora în producție, cercetarea din domeniile fizicii și energiei nucleare este ferm hotărî tă să demonstreze, alături de celelalte ramuri ale științei și tehnicii, realismul, marea eficiență și forța programatică a concepției tovarășului Nicolae Ceaușescu privind edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate în țara noastră pe baza celor mai avansate cuceriri ale științei și tehnicii moderne.
Dr. Marin IVAȘCU director general al Institutului Central de Fizică
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în Editura Politică a apărut:

NICOLAE CEAUSESCU 
Cuvîntare la Adunarea solemnă organizată cu 
prilejul celei de-a 45-a aniversări a revoluției 
de eliberare socială și națională, antifascistă 

și antiimperialistă.
21 august 1989

țN TELEGRAME ADRESATE 

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

Oamenii muncii din agricultură 
raportează încheierea recoltării 

unor culturi și obținerea 
de producții mari la hectar 

UNITĂȚI CU PRODUCȚII MARI LA HECTAR
LA FLOAREA-SOARELUI

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste România, am plăcerea să vă transmit dumneavoastră, guvernului și poporului țării dumneavoastră felicitări și cele mai bune urări.Vă doresc succes, iar poporului Republicii Socialiste România, bunăstare și prosperitate.

ALI AKBAR HASHEMI RAFSANJANI
Președintele Republicii Islamice Iran

Sărbătoarea națională 

a Republicii Socialiste Vietnam
Tovarășului NGUYEN VAN LINH

Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist din Vietnam

Tovarășului VO CHI CONG
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Vietnam

Tovarășului DO MUOI
Miniștri al Republicii Socialiste VietnamPreședintele Consiliului deCu ocazia celei de-a 44-a aniversări a proclamării independenței — Ziua națională a Republicii Socialiste Vietnam — vă adresăm dumneavoastră. Partidului Comunist din Vietnam, Consiliului de Stat, Consiliului de Miniștri și poporului vietnamez cele mai calde felicitări. Proclamarea independenței a constituit un eveniment de o importanță istorică deosebită, care a marcat o cotitură hotăritoare în destinul poporului vietnamez, des- chizindu-i calea realizării aspirațiilor sale de libertate și progres.Poporul român, care și-a manifestat in mod activ solidaritatea cu lupta poporului vietnamez pentru eliberare

HANOI socială și națională, se bucură sincer de marile realizări obținute de poporul prieten vietnamez, sub Conducerea Partidului Comunist din Vietnam, in edificarea noii so- cjetăți, în înfăptuirea hotăririlor celui de-al VI-lea Congres al Partidului Comunist din Vietnam.Ne exprimăm convingerea că, acționind împreună, !n spiritul înțelegerilor convenite cu prilejul intilnirilor la nivel inalt de la București și Hanoi, relațiile de prietenie și colaborare multilaterală dintre partidele, guvernele și țările noastre vor continua să se dezvolte în interesul popoarelor român și vietnamez, al cauzei generale a socialismului, înțelegerii și păcii în întreaga lume.
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

CONSTANTIN DÂSCĂLESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

ÎN JUDEȚUL OLT• Cooperativa Agricolă de Producție Scornicești — 6 218 kg Ia hectar
ÎN JUDEȚUL VRANCEA• întreprinderea Agricolă de Stat Măicănești — 5 950 kg la hectar• Cooperativa Agricolă de Producție Movilița — 5 940 kg la hectar• Cooperativa Agricolă de Producție Soveja — 5 871 kg la hectar• Cooperativa Agricolă de Producție Panciu — 5 862 kg la hectar
ÎN JUDEȚUL IALOMIȚAO Cooperativa Agricolă de Producție Miloșești — 5 783 kg Ia hectar• întreprinderea Agricolă de Stat Andrășești — 5 712 kg la hectar• Cooperativa Agricolă de Producție Gheorghe Lazăr — 5 691 kg la hectar

ÎN JUDEȚUL BRĂILA• Cooperativa Agricolă de Producție Ciocile — 5 660 kg la hectar• Cooperativa Agricolă de Producție Traian — 5 656 kg la hectar• Cooperativa Agricolă de Producție Plopu — 5 626 kg la hectar• întreprinderea Agricolă de Stat Mircea Vodă— 5620 kg la hectar• Cooperativa Agricolă de Producție Colțea — 5 615 kg la hectar• Cooperativa Agricolă de Producție Ianca — 5 580 kg la hectarO Cooperativa Agricolă de Producție Gemenele — 5 570 kg la hectarO Cooperativa Agricolă de Producție Măxineni — 5 540 kg la hectar© Cooperativa Agricolă de Producție Galbenu — 5 530 kg la hectar
vremea ACTUALITATEA SPORTIVĂ

Prognoza meteorologică pentru inter
valul 2 septembrie, ora 20 — 5 septem
brie. ora 20. în țară : Deși temperatura 
aerului va continua să crească ușor la 
începutul intervalului, vremea va fi 
încă răcoroasa. Cerul, variabil la în
ceput, va deveni mai mult noros. Se 
vor semnala ploi și sub formă de averse 
pe arii relativ extinse, la început în 
sud-vestul țării. unde, pe alocuri, și 
cantitățile de apă vor depăși 20 litri pe 
metrul pătrat in 24 de ore. apoi treptat 
și in celelalte regiuni. Vintul va pre
zenta unele intensificări la începutul 
intervalului în sud-vestul țării, cu vi
teze de pină la 40—45 kilometri la oră. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 8 și 18 grade, izolat mal coborîte 
In depresiuni iar cele maxime între 18 
și 26 de grade, mai scăzute în a doua 
parte a intervalului. Pe alocuri, noap
tea și dimineața, în depresiuni și la 
munte, se va produce ceață. în Bucu
rești : Deși temperatura aerului va con
tinua să crească ușor la începutul in
tervalului, vremea va fi încă răcoroasă. 
Cerul, variabil, va deveni mai mult 
noros și temporar va ploua. Vintul va 
sufla slab pină la moderat. Tempera
turile minime vor oscila între 12 șl 16 
grade, iar cele maxime între 24 și 26 
de grade, mai coborite în ultima zi.

Admmisîrajia de Stat 
Loto-Pronosport 

informează :NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA LOTO DIN 1 SEPTEMBRIE 1989Extragerea I : 67 62 57 40 70 24 56 52 11.Extragerea a Il-a : 32 30 87 73 45 65 19 3 54.Fond total de ciștiguri : 618 242 Iei din care 22 911 lei report la categoria 1.

ÎN JUDEȚUL GIURGIU• Cooperativa Agricolă de Producție Gostinu — 5 595 kg la hectar• Cooperativa Agricolă de Producție Dărăști-Vlașca — 5 440 kg la hectar• Cooperativa Agricolă de Producție Hotarele — 5 370 kg la hectar• Cooperativa Agricolă de Producție Valea Bujorului — 5 240 kg Ia hectar
ÎN JUDEȚUL DOLJ• Cooperativa Agricolă de Producție Birca — 5 500 kg la hectar® Cooperativa Agricolă de Producție Amărăștii de Sus — 5 480 kg la hectar

ÎN JUDEȚUL TULCEA© întreprinderea Agricolă de Stat Mihail Kogălnieeanu — 5 375 kg la hectar• Cooperativa Agricolă de Producție Măcin — 5 248 kg Ia hectarIn telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, oamenii muncii din unitățile amintite raportează terminarea recoltării culturilor de floarea-soarelui si realizarea unor recolte mari, superioare prevederilor de plan.în telegrame se relevă că, în a- ceste zile, lucrătorii ogoarelor acționează la recoltarea legumelor si fructelor destinate industrializării și aprovizionării populației, la stringerea și depozitarea furajelor. Importante alte forțe sint concentrate la recoltarea sfeclei de zahăr și transportarea producției obținute, in conformitate cu graficele întocmite, la unitățile de industrializare. De atenție se bucură strin- suî cartofilor, efectuarea udărilor, cu deosebire pe terenurile cultivate cu plante furajere, ca si alte lucrări în cimp și in zootehnie.în încheierea telegramelor se exprimă angajamentul ferm al oamenilor muncii de la sate de a asigura producții bune la toate culturile. pentru a intimpina cu rezultate deosebite marele eveniment din viața partidului și poporului — cel de-al XIV-lea Congres al partidului.

FOTBAL : După meciul amical Portugalia — România 
(scor 0-0) *

Am fost la Vinh, pentru prima dată, în toamna lui 1975. imediat după eliberarea Sudului. Fosta „graniță" dintre- Vietnamul de Nord și de Sud era la numai doi pași, iar orașul se înfățișa intr-o stare dezastruoasă. N-am văzut nicăieri atita jale pe pămînt. Distanța dintre craterele bombelor era uneori de numai 5 sau 10 metri. Trei sferturi din oraș erau prefăcute in ruine.Am mai trecut, de atunci, de două ori prin Vinh și am văzut Cum orașul renăștea din propria-i cenușă. Acum, după 14 ani, rni-a fost dat să fiu găzduit la același hotel din marginea liniștită și umbros răcoroasă a orașului. Dar am ieșit numaidecît în oraș cu Kim Hoa (nume ce se traduce : Floarea de Aur) de la Uniunea Scriitorilor din R.S. Vietnam. Ea cunoaște bine vatra provinciei Ne Tinh. Iată noile bulevarde, largi, aspectuoase, moderne. Distrugerile catastrofale ale războiului, ale bombardamentelor au făcut să se dezvolte, prioritar, fabricile de materiale de construcții,. cu mare capacitate, cum sint „Cimentăria** de la Bim Son, din nordul țării, cea de la Ha Tien, din sud, sau cea de la Hoang Thach, ridicată la poalele unor munți bogați în materii prime de cea mai bună calitate.Paralel și în armonie cu dezvoltarea industriei materialelor de construcție, se dezvoltă industria energetică. Vietnamul are multe cursuri de apă, cu debit mare și repede. Mai în urmă cu cîțiva ani poposisem pe șantierul hidrocentralei de la Hoa Binh, de pe Fluviul Negru. Acum hidrocentrala deja produce lumină. Anul 1988 a fost darnic la acest capitol. în cinstea sărbătorii naționale s-a dat în funcție marele zid al barajului, care va ocroti de desele inundații stirnite de taifunurile de primăvară o intinsă suprafață agricolă ; a intrat în funcțiune turbina generatoare accelerată de pe fundația grupului de motoare nr. 1. O altă hidrocentrală, la Tri An, în provincia Bieîn Hoa, din vecinătatea orașului Ho Și Min, spre sfîrșitul lui noiembrie iși încheia lucrările la grupul de motoare nr. 2, în vreme ce la Pha Lai. o mare uzină electrică pe bază de cărbune, iși risipea generos constelațiile. Un nod important din sistemul energetic național al Vietnamului socialist se află chiar la Vinh. in perimetrul fostei uzine nimicite odinioară.Dezvoltarea sistemului energetic este foarte necesară în această țară atit de dureros incercată de ororile războiului. Uzinele electrice au fost bombardate cu prioritate. Energia electrică este piinea industriei și agriculturii moderne. Se caută cu insistență toate materiile prime folosite în energetică. Am văzut cum plecau cu această destinație cărbunii de la minele din golful Ha Ling, una din cele mai pitorești zone din lume, unde peste 3 000 de insule și mici ostroave, sculptate fantezist de vînturi și va

într-o relatare de presă, după meciul amical de la Setubal, dintre echipele Portugaliei și României, scor 0—0, se subliniază că formația noastră reprezentativă a jucat destul de bine, mai ales în apărare, deși au fost create și ocazii de gol din partea înaintării române. Astfel, Dumitrescu a trimis o dată balonul în bară, iar Lăcătuș a avut două situații favorabile de gol spre finalul partidei. Dintre jucători s-au evidențiat Lung, Rednic, Rotariu, Sabău și Hagi. în relatare se menționează că antrenorul E. Jenei s-a declarat mulțumit de testul de la Setubal și speră să poată definitiva concluziile tactice după viitoarea partidă, din 5 septembrie, de la Nitra, amicalul Cehoslovacia — România. Oricum, se pare că apărarea cu cinci fundași — Rednic (fundaș liber), Petrescu. Iovan. Andone, Rotariu — a fost satisfăcătoare. Ea va fi păstrată și in partida cu echipa Ce
Halterofilii români în preajma campionatelor lumiiDesigur, o competiție mondială in care pe lista concurenților se însorie și numele popularului halterofil Nicu Vlad interesează mult opinia sportivă din țară. întrecerile lumii la haltere — care sint programate conco

mitent cu campionatele europene — se vor desfășura la Atena, intre 16 și 23 septembrie.Cu multă probabilitate, grupul sportivilor români va fi format din cinci sportivi, dintre care trei seniori — Nicu Vlad (100 kg). Andrei Socaci (75 kg), Petre Becheru (82.5 kg) și doi juniori — Czanka Atilla (60 kg) — Traian Cihărean (52 kg). La centrul olimpic din Bistrița, pregătirea halterofililor români a fost deosebit de serioasă și se desfășoară pe mai departe în mod intens. Intre altele, să menționăm că sportivii au fost supuși

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste RomâniaSărbătorirea Zilei naționale a României îmi oferă marea plăcere de a vă adresa dumneavoastră și, prin dumneavoastră, guvernului și poporului român calde felicitări din partea Mișcării de Rezistență Națională, a guvernului și poporului ugandez.Folosesc acest prilej pentru a reafirma hotărirea Guvernului Ugandei de a întări bunele relații existente între țările noastre.Vă rog să acceptați cele mai bune urări de sănătate personală, de prosperitate pentru poporul României.

YOWERI MUSEVENI
Președintele Republicii Uganda

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia sărbătorii naționale a țării dumneavoastră, poporul burundez, reunit in cadrul Partidului Uniunea pentru Progres National (UPRONA), guvernul țării mele și eu personal avem bucuria de a vă adresa cele mai vii și călduroase felicitări, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire pentjru dumneavoastră și pentru familia dumneavoastră, precum și poporului român.Exprim dorința ca relațiile de prietenie și colaborare existente intre țările noastre să se dezvolte tot mai mult in viitor, spre fericirea și progre-* sul popoarelor român și burundez.Cu cea mai inaltă considerație,

Președintele Comitetului Militar 
de Salvare Națională, 

Președintele Republicii Burundi
Maior PIERRE BUYOYA

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaDoresc să vă exprim gratitudinea sinceră a poporului și Guvernului Republicii Afganistan, precum și a mea personal pentru mesajul călduros și. cordial transmis cu ocazia aniversării independenței Afganistanului.îmi exprim convingerea că relațiile tradiționale. de prietenie și cooperare dintre popoarele noastre se vor dezvolta in continuare in interesul păcii și progresului in lume.Mă folosesc de ^cest prilej pentru a vă transmite cele mai bune urări de succes și sănătate personală, de prosperitate pentru frumoasa dumneavoastră țară.
NAJIBULLAH

Președintele Republicii Afganistan

Cronica zileiTovarășul Ștefan Andrei, viceprim- ministru al guvernului, a primit, vineri, pe Sayed Zaky, președintele Uniunii centrale a cooperativelor din Republica Arabă Egipt, aflat intr-o vizită în țara noastră.în timpul întrevederii au fost abordate aspecte ale colaborării economice remâno-egiptene, inclusiv în domeniul cooperației.La primire au participat Frusina Tașmău, președintele Uniunii Centrale a Cooperativelor Meșteșugă'- rești, precum și Saad Aboulkheir, ambasadorul Republicii Arabe Egipt la București.Adunări ale oamenilor muncii cu prilejul „Zilei internaționale de acțiune sindicală pentru pace“La Centrele de cultură și creație socialistă „Cintarea României1' ale sindicatelor din Alba Iulia, Arad, Bacău, Buzău, Iași, Rîmnicu Viicea, Satu Mare, Tirgoviște, Tirgu Jiu, Vaslui, precum și ale Întreprinderilor „Progresul" Brăila. „Republica1* București, „Electroputere" Craiova, Șantierul Naval Oltenița și Regionala C.F.R. Timișoara au avut loc adunări ale oamenilor muncii pentru marcarea în țara noastră a „Zilei internaționale de acțiune sindicală pentru pace1*, care, in baza unui consens al sindicatelor afiliate la Federația Sindicală Mondială, este sărbătorită in fiecare an la 1 septembrie.S-au prezentat expuneri in care au fost înfățișate pe larg politica activă de pace și colaborare promovată de partidul și statul nostru, inițiativele și demersurile neobosite ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, pentru asigurarea păcii și securității popoarelor, pentru crearea unei lumi fără arme și fără războaie. S-a evidențiat că, în spiritul înaltei responsabilități, al 

hoslovaciei, o „colegă**  cu Portugalia din grupa a Vil-a de calificare pentru turneul final al C.M. Amintim formația României din meciul de la Setubal : Lung — Rednic — Petrescu, Iovan, Andone, Rotariu — Sabău, Popescu, Dumitrescu (Mateuț) — Lăcătuș, Hagi (Vaișcovici).• La Madrid, în meci amical: Real Madrid — Liverpool 2—0, prin golurile marcate de Sanchez și Butra- gueno 3 Cîteva rezultate din turul secund al „Cupei Italiei**  : Cremonese— Milan 0—1, Genova — Sampdoria 0—1, Napoli — Reggina 2—0, Cosenza— Inter 0—2, Juventus — Taranto2— 1 © în etapa a VIII-a a campionatului francez : Olvmpique Marseille— Sochaux 6—1, Bordeaux — Brest3— 0 © în etapa a IlI-a, în Belgia : F.C. Malines — Bruges 3—1, Ander- lecht — R.C. Malines 1—0, Charleroi— Lokeren 3—1.
și unui riguros control antidoping, pe care comisia medicală a federației internaționale de specialitate l-a organizat in toate țările cu bune rezultate în halterofilie. Este o metodologie obligatorie înaintea marilor concursuri, statuată de organismul internațional amintit mai înainte. Să informăm, de asemenea, că pe lista celor mai buni halterofili seniori din lume, listă publicată de federația internațională înaintea apropiatelor campionate mondiale, Nicu Vlad este desemnat nr. 1 la categoria 100 kg, juniorul Czanka — nr. 2 la categoria 60 kg. Socaci — nr. 3 la 75 kg, juniorul Cihărean — nr. 4 la categoria 52 kg, iar Becheru — nr. 10, insă acesta la o categorie superioară (90 kg) aceleia în cadrul căreia va concura la Atena. (V. M.).

Cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a victoriei de Ia Halhin Gol, ambasadorul Republicii Populare Mongole la București. Osoryn Ghenden, a oferit vineri un cocteil.Au participat reprezentanți ai Ministerului Apărării Naționale. Ministerului Afacerilor Externe, activiști de partid și de stat, ofițeri superiori. ziariști.Au luat parte, de asemenea, atașați militari ai unor țări la București. (Agerpres)

profundului umanism cu care abordează marile probleme ce confruntă lumea contemporană, conducătorul partidului și sțatulîii nostru a subliniat și subliniază stăruitor faptul că situația internațională continuă să fie gravă și complexă ca urmare a existenței uriașelor stocuri de arme nucleare, chemind toate popoarele lumii, toate forțele democratice și antirăzboinice să acționeze strîns unite pentru1 a înlătura definitiv din viața omenirii spectrul unei conflagrații nucleare.A fost reliefată contribuția deosebită adusă de tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, in fruntea Comitetului Național Român „Oamenii de știință și pacea1*, la mobilizarea oamenilor de știință, a savanților din lume la lupta pentru scoaterea in afara legii a armelor nucleare și a celorlalte arme de distrugere in masă.în cadrul adunărilor s-a relevat înalta apreciere de care se bucură, in întreaga lume contribuția României, a tovarășului Nicolae Ceaușescu la promovarea păcii. înțelegerii și colaborării între popoare, la edificarea unei lumi mai drepte și mai bune.

REALEGEREA PREȘEDINTELUI C.I.O. în cadrul celei de-a 95-a sesiuni a Coțnitetului Internațional Olimpic (C.I.O.), ale cărei lucrări se desfășoară la San Juan (Porto Rico), Juan Antonio Samaranch a fost reales in funcția de președinte al acestui organism, pentru un nou mandat de 4 ani.HANDBAL • Surpriză in etapa a V-a a campionatului feminin : Textila Zalău — Știința Bacău 21—19 ! Alte rezultate : Hidrotehnica Constanța — C.F.R. Craiova 24—20 ; Mecanică Fină București — Chimistul Rm. Vîlcea 33—44 ; Terom Iași — Rapid București 32—27 ; Rulmentul Brașov — Mureșul Tg. Mureș 18—19 : Constructorul Timișoara — Relonul Săvinești 18—20. în clasament, pe primele locuri se află Chimistul, Textila și Hidrotehnica, fiecare cu cite 13 puncte. • în ziua a doua a turneului masculin de la Doboj (Iugoslavia) s-au înregistrat următoarele rezultate : Sloga Doboj — Volks Bank Viena 24—24 ; Borac Banja Luka — Creteil Paris 19—19 ; Steaua Roșie Belgrad — Steaua București 25—22 ; Zagreb Hromos — Grasshoppers Zurich 31—21.TENIS. în turul secund al Campionatelor internaționale de tenis ale S.U.A. de la Flushing Meadow a continuat seria surprizelor in proba masculină, tinărul jucător american Pete Sampras, în virstă de 18 ani, reușind să-1 elimine pe deținătorul titlului, suedezul Mats Wilander, în 5 seturi : 5—7, 6—3, 1—6, 6—1, 6—4. Principalul favorit al competiției, Ivan Lendl, în schimb, â dispus destul de ușor de John Fitzgerald, cu scorul de 6—2, 6—1, 6—1, iar Ștefan Edberg l-a întrecut cu 6—2, 6—2, 6—2 pe Peter Lundgren.

Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste Vietnam — cea de-a 44-a aniversare a proclamării independentei t— președintele Marii A- dunări Naționale a Republicii Socialiste România a adresat o tele-
Ppporul vietnamez sărbătorește, astăzi, împlinirea a 44 de ani de la victoria Revoluției din august 1945, eveniment de mare însemnătate, care și-a găsit încununarea in proclamarea, la 2 septembrie a aceluiași an. a Republicii Democrate Vietnam. Organizată și condusă de partidul comunist, revoluția a înfăptuit dublul obiectiv al eliberării naționale și sociale : după o îndelungată perioadă colonială, Vietnamul și-a redobindit independența, iar masele populare din tînăra republică, conduse de' partid, au înlăturat asuprirea și exploatarea.Munca pașnică a poporului vietnamez pentru dezvoltarea econo- miico-socială a fost, după cum se știe. întreruptă mai întîi de intervenția forțelor colonialiste franceze — care au încercat să lichideze puterea revoluționară, să scindeze țara și să-și restabilească dominația — iar mai tirziu de agresiunea imperialistă a S.U.A. In aceste grele încercări, poporul vietnamez, unindu-și rindurile în jurul parti- dului, al inflăcăratului revoluționar președintele Ho Și Min, a luptat cu eroism pentru a-și apăra cuceririle revoluționare, dreptul sacru de a-și făuri in mod liber destinele. Victoria obținută in această
Secvențe din marea operă 

a reconstrucției

TELEGRAMEgramă de felicitare președintelui A- dunării Naționale a R.S. Vietnam, iar ministrul român al afacerilor externe — omologului său vietnamez.Cu același prilej, instituții centrale și organizații de masă și Ob- 
luptă dreaptă, eliberarea întregului teritoriu al țării și proclamarea Republicii Socialiste Vietnam s-au înscris ca o contribuție de seamă la lupta forțelor progresiste, anti- imperialiste de pretutindeni împotriva vechii și discreditatei politici colonialiste, imperialiste, de forță și amestec în treburile interne ale altor popoare.în noile condiții istorice, poporul vietnamez a trecut la Înlăturarea urmărilor grele ale războiului, la dezvoltarea forțelor de producție. Au fost construite un șir de întreprinderi noi, s-au extins suprafețele agricole, s-a dezvoltat invă- țămintul de toate gradele.Congresul al VI-lea al P. C. din Vietnam a adoptat programul vi- zînd edificarea bazei tehnico-mate- riale a socialismului, îmbunătățirea treptată a vieții maselor populare. Aceste hotăriri și-au găsit concretizare in măsurile adoptate ulterior de plenarele Comitetului Central al partidului, de alte foruri de conducere, in scopul depășirii unor neajunsuri și greutăți, stabilizării vieții economico-sociale, perfecționării conducerii in toate domeniile de activitate.Așa cum a arătat realitatea, statornicirea unei păci trainice in zonă, in spiritul respectării neabătute a principiilor independentei și 

luri, incintă privirea. O altă mină de huilă, dar și de antracit, s-a deschis și. apoi, a fost lărgită, tot anul trecut, Ta Mong Duong. Se forează pentru țiței și gaz metan, pe țărmul mării, in sud, la Vung Tau. micul port din care a plecat, sărac dar curajos. tinărul Ai Quoc. ca bucătar pe o navă, prin lumea mare, devenind un revoluționar eu renume și intorcindu-se in patrie să lupte, să invingă, să proclame Republica Democrată Vietnam și să conducă țara, sub numele de Ho Și Min. Am fost la Vung Tan cind numai se proiecta, mai bine-
Note de călătorie

zis se visa țițeiul de sub prundul mării. Astăzi, fostul vis e realitate vie, legănată în aerul proaspăt și pur de pe platformele plutitoare de sondaj din Marea de Est a Vietnamului.Numai că toate acestea cer modernizarea întregului păienjeniș al căilor de comunicație. în drumul spre Vinh, imediat după război, cu o mașină militară, drumul scobit de bombe ne-a pus la grele încercări. Anul trecut, drumul era modernizat pentru a doua oară.Neted, cu asfaltul de un negru strălucitor, drumul fuge împreună cu mașina noastră printre priveliștile bogate și de o frumusețe tulburătoare ale provinciei Ne Thinh, a doua ca mărime din țară și unde a trăit și a scris marele poet național Nguyen Du, autorul epo- peei „Kieu“. Trecem prin defileul „Munților de trandafiri1*, ridicat spre cerul pur al Sudului pe mari temelii de marmură fină, pe zăcăminte de aur, de aluminiu și fier. Cimpiile și luncile sint pline de plantații de ceai, de cafea, de cauciuc, de arahide și, cu toate că mai puțin prielnice, de orez. Pe
AdunareLa întreprinderea Agricolă de Stat Valea Călugărească, județul Prahova, a avut Ioc vineri o adunare festivă consacrată celei de-a 44-a aniversări a proclamării independenței — Ziua națională a Republicii Socialiste Vietnam.Au participat reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, ai organizațiilor' de masă și obștești, numeroși oameni ai muncii.Au fost de față membri ai Ambasadei R.S. Vietnam la București.Despre semnificația evenimentului aniversat au vorbit Emil Io- nescu, directorul I.A.S. Valea Călugărească, și Nguyen Trong Lieu, ambasadorul R.S. Vietnam în țara noastră, care au relevat realizările obținute de poporul român și po- 

stesti din tara noastră au trimis telegrame de felicitare instituțiilor și organizațiilor similare din R.S. Vietnam, (Agerpres)
suveranității naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne constituie o condiție hotăritoare pentru prosperitatea poporului vietnamez, ca și a ■ celorlalte popoare din această regiune.între Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Vietnam, intre țările noastre s-au statornicit relații de prietenie și solidaritate, ce și-au găsit o grăitoare expresie in sprijinul politic, moral și material acordat de țara noastră, de poporul român poporului vietnamez in perioada luptei acestuia împotriva agresiunii. Aceste relații au cunoscut o evoluție pozitivă în perioada construcției socialiste. un factor important in a- cest sens constituindu-1 înțelegerile realizate cu prilejul intilnirilor și convorbirilor la nivel înalt. Vizita oficială de prietenie întreprinsă anul trecut in R. S. Vietnam de tovarășul Nicolae Ceausescu, împreună cu tovarășa Eiena Ceaușescu. înțelegerile la care s-a ajuns in cadrul diaipguluj cu tova-' rășii Nguyen Van Linh și Vo Chi Cong au deschis noi perspective colaborării in diverse domenii ale făuririi noii orinduiri. in interesul reciproc, al cauzei generale a progresului și păcii.

un arc de 200 de kilometri de deschidere lină, ca de semilună, țărmul mării se polarizează fin in nisipuri moi și line, pe o plajă caldă în mai toate zilele anului. Recolta de pește e bogată și aduce beneficii importante în vistieria cooperativelor sau întreprinderilor de stat.De altfel, pescuitul este și el foarte prosper in țara înconjurată in bună parte de mări calde și brăzdată de ape curgătoare și de lungi canale de irigație. Incepînd cu „Lacul Săbiei restituite**,  din capitală, sau cu iezerele limpezi ca lacrima din pădurile de la Da Lat — o minunată stațiune climaterică — și pină la mare și ocean, se pescuiește, se conservă, se exportă o sumedenie de specii de pește, care de care mai căutate.Au fost modernizate drumuri, căi ferate, porturi, aeroporturi. Si, mai ales, poduri.xCăci podurile, ca si centralele electrice și uzinele, au fost tinta predilectă a bombardamentelor. Podul de peste Fluviul Roșu, care leagă Hanoiul de aeroport și de nordul țării, a fost bombardat de nu se mai știe de cite ori. L-am văzut, în desele mele călătorii prin Vietnam, seara „frint“ de mijloc, dimineața refăcut cu aproximație, atit cit să fie folosibil. De data aceasta l-am găsit insă nou-nouț, cu linii arhitectonice fluente și plăcute, după șapte ani de construcție, pe aliniamentul elegant al celor peste șase kilometri suspendați deasupra fluviului. în țară, alte poduri de primă importanță, peste marile fluvii — viaducte peste văile adinei, tu- nele străpungind munții — sint Ia indemina economiei, culturii, turismului, într-o țară care încă se mai luptă cu urmările nefaste ale trecutului război, dar care are tăria să-și continue mereu epopeea pașnică a muncii creatoare, pentru împlinirea năzuințelor sale socialiste.
Alexandru ANDRIȚOIU

festivăporul vietnamez in construcția socialismului.Referindu-se la relațiile trainice de prietenie româno-vietnameze, vorbitorii au evidențiat rolul hotărîtor al intilnirilor și convorbirilor dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășul Nguyen Van Linh, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist din Vietnam, în extinderea și Întărirea continuă a colaborării multilaterale dintre partidele, țările și popoarele noastre.Cu acest prilej, in sala de festivități a întreprinderii a fost amenajată o expoziție fotodocumentară ilustrind aspecte din viața și activitatea poporului vietnamez.(Agerpres)



BELGRAD 20 de ani de la Marea Revoluție de la 1 Septembrie

Reuniunea miniștrilor de externe ai țărilor nealiniate Festivitățile
BELGRAD 1 (Agerpres). — La Belgrad au început vineri lucrările reuniunii miniștrilor de externe din țările nealiniate, care are misiunea de a pregăti conferința Ia nivel înalt, programată să înceapă luni,' tot în capitala R.S.F.I.Reuniunea a fost deschisă de Nathan Shamuyarira, ministrul de externe al Republicii Zimbabwe, țară care a asigurat președinția mișcării de nealiniere. A luat apoi cuvîntul

secretarul federal pentru afacerile externe' al Iugoslaviei, Budimir Loncear.Miniștrii, reprezentînd. cele 102 state nealiniate, au dezbătut și adoptat documentul cu privire la modernizarea mișcării de nealiniere, relatează agenția Taniug. Au fost aprobate, de asemenea, unele rriăsuri procedurale in legătură cu organizarea conferinței la nivel înalt și a fost adoptată agenda de lucru a acesteia.

TRIPOLI 1 (Agerpres). La Tripoli au avirt loc manifestări organizate cu prilejul marcării a 20 de ani de la Marea Revoluție de la 1 Septembrie a Marii Jamahirii Arabe Libiene Populare Socialiste.La festivități participă șefi de stat și de guvern, alte delegații 40 de țări ale lumii.Din Republica Socialistă România este prezentă o delegație din pestecondusă

de la Tripolide tovarășul Miu Dobrescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. președintele Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România.O sesiune extraordinară a Congresului General Popular consacrată acestei sărbători a avut loc vineri, Moammer Al Kadhafi. conducătorul Marii Revoluții de la 1 Septembrie, a rostit o cuvîntare.
Încheierea sesiunii anuale a Conferinței

Apel la consolidarea iDAR ES SALAAM 1 (Agerpres). — Noul secretar general al Organizației Unității Africane (O.U.A.), Salim Ahmed Salim (Tanzania), s-a pronunțat în favoarea unei acțiuni comune a țărilor continentului in lupte pentru depășirea dificultăților cu care se confruntă, îndeosebi ca urmare a împovărătoarei lor datorii externe, de peste 230 miliarde dolari. într-o alocuțiune rostită la Dar Es Salaam, el a arătat că Africa se poate elibera din punct de vedere economic dacă toate statele de pe continent acționează unite și se bazează pe forțele proprii — relevă agenția I.P.S.Salim Ahmed Salim •— care . va prelua atribuțiile de secretar general al O.U.A. la 19 septembrie — a subliniat, totodată, necesitatea con-

unității statelor africanesoli-dării unității țărilor africane In lupta pentru eradicarea sistemului de apartheid, adaugă agenția Shi- hata.PORTO-NOVO 1 (Agerpres). — La Porto-Novo — capitala oficială a Republicii Benin — se desfășoară lucrările unei Conferințe consacrate problemelor dezvoltării economice a continentului african, protecției, mediului înconjurător si influentei mi- gratiei populației asupra progresului social. La dezbateri participă peste 40 de state africane si vest- europene — parlamentari, reprezentanți ai guvernelor și ai unor organizații' internaționale si nămentăle. oameni tură, reprezentanți afaceri.

pentru dezarmareGENEVA 1 (Agerpres). — La Palatul Națiunilor Unite din Geneva s-au încheiat lucrările sesiunii a- nuale a Conferinței pentru dezarmare prin examinarea în plen a unui raport privind activitatea comitetelor de lucru, care urmează să fie prezentat celei de-a 44-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U. Par- ticipanții au dezbătut aspecte refe-

de la Genevala pregătirea Convenției mul-ritoaretilaterale cu privire la interzicerea totală și distrugerea armelor chimi- și probleme * privind experiențelor nucleare, nucleară, preîntîmpina- înarmărilor în spațiul
ce, precum interzicerea dezarmarea rea curseicosmic și elaborarea unui program cuprinzător de dezarmare.

Lucrările Comitetului Permanent
al Adunării Naționale Populare a R. P. Chineze

Contribuția tinerilor 
parlamentari 

la promovarea 
securității 

și colaborării în EuropaVARȘOVIA 1 (Agerpres). — La Varșovia se desfășoară lucrările Forumului tinerilor parlamentari din Europa. S.U.A. și Canada.în cadrul reuniunii au fost dezbătute probleme privind contribuția tinerei generații si. în cadrul acesteia, a tinerilor parlamentari la promovarea securității, înțelegerii și colaborării pe continentul nostru, la intensificarea eforturilor constructive ale parlamentelor statelor participante la Conferința pentru securitate și cooperare în Europa în vederea înfăptuirii prevederilor de bază ale Actului final de la Helsinki.S-au relevat rolul și posibilitățile parlamentelor în crearea condițiilor adecvate pentru participarea tinerilor la actul de decizie in domeniile economic, poliție, social, cultural. în promovarea cooperării organizațiilor de tineret la nivel regional si international.La forum participă și o delegație de tineri deputati în Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România.

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN S.U.A.în numele Partidului Comunist Român, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, vă adresăm dumneavoastră și tuturor membrilor partidului un cald salut tovărășesc, cu prilejul celei de-a 70-a aniversări a întemeierii Partidului Comunist din Statele Unite ale Americii.Comuniștii și oamenii muncii români cunosc și apreciază lupta îndelungată desfășurată de partidul dumneavoastră în condiții complexe împotriva politicii cercurilor reacționare și imperialiste; pentru înfăptuirea aspirațiilor vitale de progres și bunăstare ale maselor populare din S.U.A., pentru consolidarea unității de acțiune a clasei muncitoare și a forțelor progresiste naționale în promovarea dreptății și egalității sociale, apărarea drepturilor și libertăților democratice, făurirea unui viitor de pace, înțelegere și cooperare internațională.în împrejurările actuale, întărirea solidarității și conlucrării dintre partidele comuniste și muncitorești, dintre forțele politice antiimperialiste progresiste și democratice de pretutindeni reprezintă un imperativ de prim ordin în lupta pentru afirmarea unei politici și a unor practici noi în raporturile internaționale, vizînd salvgardarea independenței popoarelor, realizarea dezarmării, și în primul rind a celei nucleare, reglementarea echitabilă și durabilă a tuturor situațiilor conflictuale pe calea tratativelor, instaurarea unei noi ordini economice mondiale.Reafirmăm și cu această ocazie dorința solidaritate dintre Partidul Comunist Român să se dezvolte continuu, pe baza egalității, treburile interne, a dreptului fiecărui partid linia politică, ceea ce corespunde interesului cele două țări și popoare ale noastre, cauzei și ale socialismului din întreaga lume.Vă urăm, dragi tovarăși, noi succese în activitatea partidului dumneavoastră dedicată statornic realizării năzuințelor supreme ale clasei muncitoare, ale poporului american, triumfului idealurilor păcii, progresului și socialismului.

ca raporturile de colaborare și și Partidul Comunist din S.U.A. autonomiei și neamestecului în de a-și elabora de sine stătător reciproc și a>l conlucrării dintre unității forțelor antiimperialista
COMITETUL CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Suspendarea negocierilor dintre

___  .. neguver- de știintă si cul- ai cercurilor
guvernul

angolez și gruparea UnitaLUANDA 1 (Agerpres). Ministrul relațiilor externe al Angolei, Pedro de Castro Van Dunem, a arătat, intr-o declarație, făcută la Luanda, că, pentru moment, negocierile dintre guvern și gruparea Unita sint suspendate, deoarece conducerea rebelilor „a renunțat la acordul de la Gbadolite" — informează agenția Angop.Prin acordul de la Gbadolite.; re-

de BEIJING 1 (Agerpres). — în cadrul ședinței Comitetului Permanent al Adunării Naționale Populare a R. P. Chineze, Yao Yilin, vicepremier al Consiliului de Stat, a prezentat raportul cu privire la realizarea planului național de dezvoltare economică și socială pe anul
1989. în raport se menționează că anul acesta recolta de cereale a înregistrat un record de 93,5 milioane tone — cu 2,5 milioane tone mai mult decît in 1988. Producția industrială in primele șapte luni ale anului a crescut cu 10,6 la sută.

CU PRILEJUL ÎMPLINIRII A 50 DE ANI DE LA ÎNCEPEREA 
CELUI DE-AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL

AGENȚIILE DE PRESA

Manifestație pentru pace în R.P. Polonă
TRANSMIT

prezentanții guvernului Angolei cei ai. Unita se angajaseră, ca prim pas, să înceteze acțiunile militare. Or, in ultima perioadă de timp. Unita a încălcat in repetate rînduri acest angajament, intensifi- cindu-și acțiunile de luptă. Se relevă că Unita este sprijinită in această poziție, ce contravine înțelegerilor realizate pină acum, de regimul rasist de la Pretoria.

și un

Pe măsură ce se apropie 2iua alegerilor generale din 6 septem
brie, de la care populația majoritară este din nou exclusă, în 
Republica Sud-Africană se intensifică mișcarea de masă pentru lichidarea 
practicilor rasiste. Zilnic au loc demonstrații, greve și alte acțiuni de pro
test. Astfel, în cel mai mare oraș sud-african — Johannesburg — mii de 
negri au participat la manifestații de stradă, purtind lozinci ca : „Spu
nem nu rasismului I", „Să fie lichidat apartheidul I". Poliția a intervenit cu 
brutalitate, operînd numeroase arestări. In fotografie: un aspect din timpul 

demonstrațiilor de la Johannesburg

ÎNARMĂRILE

Desemnarea unui guvern provizoriu 
în Panama

Scrisoare a oficialităților panameze 
adresată secretarului general al O.N.U,CIUDAD DE PANAMA 1 (Agerpres). — întrucît mandatul actualelor autorități guvernamentale panameze s-a încheiat ieri, Consiliul de Stat al Republicii Panama a desemnat un guvern provizoriu, condus de Francisco Rodriguez, din partea Partidului Revoluționar Democratic, transmite agenția Efe.Consiliul de Stat al Republicii Panama consideră că sînt imperios necesare încetarea agresiunii S.U.A. împotriva țării și dezghețarea fondurilor financiare ale reținute arbitrar de rican.

Reprezentantul panarnez. Jose Maria Cabrera, a arătat că „criza" din Panama poate fi grabnic soluționată dacă Statele Unite vor înceta să se amestece în treburile interne ale Republicii Panama.O.S.A. — a spus la rîndul său reprezentantul Argentinei — isi reafirmă atașamentul fată de principiul neamestecului în treburile interne ale statelor.

VARȘOVIA 1 (Agerpres). — în apropiere de Gdansk, unde acum 50 de ani a început cel de-al doilea război mondial, a avut loc, vineri, o mare manifestație pentru pace.Cu acest prilej, Wojciech Jaruzelski, președintele R.P. Polone, a evocat lupta plină de jertfe a poporului polonez împotriva ocupanti- lor fasciști, experiența dureroasă a

războiului care a afectat tara, subliniind, totodată, mia a avut capacitatea să tuiască acestor încercări. De aceea,a spus el. Polonia are dreptul moral să adreseze popoarelor și guvernelor Europei fie niciodată pacea !

profund că Polo- supravie-
chemarea : să nu mai război, să consolidăm

ȘEDINȚA. La Praga a avut ședința Prezidiului C.C. al P.C. Cehoslovacia, care a hotărit convocarea celei de-a 15-a plenare a C.C. la 6 și 7 octombrie. Plenara va analiza sarcinile care stau in fața comuniștilor cehoslovaci pentru pregătirea celui de-al XVIII- lea Congres al P.C. din Cehoslovacia și proiectul noului statut al partidului.

loc din

Sesiune specială a Camerei Populare a R.D. Germane

statului panamez guvernul ame-WASHINGTON 1 Consiliul permanent Statelor Americane (O.S.A.). în sesiune extraordinară la din Washington, la cererea Unite, a examinat situația din nama — relatează agențiile Efe și T.A.S.S. Cuvîntarea rostită în cadrul reuniunii de reprezentantul S.U.A. — relevă T.A.S.S. — demonstrează că Washingtonul nu intenționează să renunțe la politica de forță pentru a impune în această tară o soluție în interese proprii.

(Agerpres). — al Organizației reunit sediul statelor Pa-

NAȚIUNILE UNITE 1 (Agerpres). — într-o scrisoare oficială adresată secretarului general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, Republica Panama a informat că se va adresa Curții Internationale de Justiție de la Haga pentru a obține „o părere consultativă" privind aspectele juridice în care s-au desfășurat, in ultimul timp, reuniunile Organizației Statelor Americane (O.S.A.), care, de la 17 mai, au avut ca subiect situația internă panameză — relatează agenția I.P.S. Documentul oficial panamez precizează că pozițiile Curții Internationale de Justiție de la Haga și a Republicii Panama vor fi prezentate apropiatei sesiuni Adunării Generale a O.N.U. a
Pentru prima dată după „Războiul Malvinelor"

Contacte directe Intre Argentina și Marea Britanieîn capitalele respective. Deși nu au fost abordate probleme de fond, purtătorii de cuvint oficiali au precizat că părțile își exprimă satisfacția față de aceste prime contacte directe din ultimul timp între Argentina și Marea Britanie, ele echivalînd cu „reluarea oficială a relațiilor de lucru" dintre cele două țări.(Agerpres)

în spiritul voinței reciproce de a se ajunge la normalizarea relațiilor bilaterale, la Buenos Aires și Londra au avut loc pentru prima dată după „Războiul Malvinelor" (Falkland), din 1982, contacte directe între funcționari superiori din ministerele de externe argentinian și britanic — anunță agenția I.P.S., citind comunicate oficiale date publicității

BERLIN 1 (Agerpres). — Camera Populară a R.D. Germane s-a întrunit într-o sesiune specială în legătură cu împlinirea a 50 de ani de la începerea celui de-al doilea război mondial. Ministrul afacerilor externe al R.D.G., Oskar Fischer, a arătat, în cuvîntarea rostită, că garantarea păcii, care constituie o problemă de supraviețuire pentru umanitate, poate fi obținută numai prin unirea tuturor forțelor în nu-

mele rațiunii și al bunului simț, trainsmite agenția A.D.N. Vorbitorul a subliniat necesitatea eliminării războaielor din viața popoarelor, s-a pronunțat pentru măsuri suplimentare de dezarmare, pentru respectarea realităților actuale din Europa, în special problema granițelor, pentru dezvoltarea cooperării pașnice între țărije europene, indiferent de sistemul politic.

CONVORBIRI CHINO-MONGO- LE. La Ulan Bator au avut loc convorbiri între ministrul mongol al afacerilor externe, Ț. Gombo- suren, și ministrul de externe al R.P. Chineze, Qian Qichen, aflat în vizită oficială în Mongolia. în timpul convorbirilor a fost exprimată satisfacția în legătură cu stadiul relațiilor dintre cele două țări și a fost efectuat un schimb de vederi promovare bilaterale. asupra mijloacelor de și întărire a cooperăriiSCHIMB
Miting al forțelor antirăzboinice în AustriaVI.ENA 1 (Agerpres). — 1 tură cu împlinirea a 50 de la izbucnirea celui de-al război mondial, mișcarea pace din Austria a organizat

în legă- ani de doilea pentru la Vie-
na un miting sub deviza „Modernizarea gindirii, nu a armamentelor". Vorbitorii au relevat cu acest prilej strînsa corelare între lupta pace și combaterea tendințelor reînviere a nazismului.

DE VEDERI. Miniștrii afacerilor externe ai R.D. Germane și Ungariei. Oskar Fischer, și, respectiv, Gyula Horn, au avut, la Berlin, un schimb prietenesc de vederi privind relațiile dintre tarile lor.pentrude I

Țările latino-americane în căutarea 
unor căi de soluționare a problemei 

datoriilor externe

PREȘEDINTELE PREZIDIULUI ADUNĂRII POPULARE A R.P.S. ALBANIA, Petro Dode, a efectuat o vizită in Elveția, unde a conferit cu președintele Confederației Elvețiene, Jean Pascal Delamuraz, și cu ministrul de externe. Rene Felber. în cursul convorbirilor a fost analizat rolul parlamentelor in dezvoltarea relațiilor bilaterale și au fost subliniate posibilitățile existente pentru dezvoltarea acestora. !
BRASILIA 1 (Agerpres). — La Rid de Janeiro au luat sfîrșit lucrările reuniunii țărilor „Grupului celor opt" din America Latină (Grupul de la Contadora si Grupul de Sprijin) consacrate problemei datoriei externe a regiunii, datorie care se ridică în prezent la peste 400 miliarde de dolari, sufocind. pur și simplu, economiile și viata socială a acestor state. La reuniune au participat exporti. cu misiunea. între altele, de a

definitiva documentele ce vor fi supuse atenției unei conferințe ministeriale pe aceeași temă, programată pentru 19 septembrie, la Cancun. in Mexic. Documentele cuprind, in e- sență, propuneri privind noi formule și mecanisme de stingere a datoriilor externe. De asemenea, se are în vedere lansarea unor programe comune de sprijinire a eforturilor naționale de dezvoltare social-econo- mică a țărilor din regiune.

DIZOLVAREA PARLAMENTULUI și organizarea de alegeri generale anticipate la 29 octombrie s-au anunțat vineri la Madrid. Actuala legislatură urma să se încheie în luna iunie 1990. Președintele guvernului spaniol. Felipe Gonzalez, a relevat că devansarea cu opt luni a alegerilor legislative a fost hotărîtă în speranța ca Partidul Socialist Muncitoresc Spaniol, de guvernămînt, să obțină majoritatea absolută.

>

SURSĂ GRAVĂ DE POLUARE ECOLOGICĂ
!n agravarea crizei ecologice - care cuprinde în măsură crescîn- 

dă suprafața terestră, oceanul planetar și atmosfera — activitatea nefas
tă a complexelor militaro-industriale, în plină ascensiune în-ultimele de
cenii, ocupă un loc deosebit. Pregătirile militare se disting printr-un larg 
spectru de acțiun1, care reprezintă tot atitea agresiuni împotriva me
diului ambiant, cu efecte imediate 
pentru însăși existenta omenirii.

și pe termen lung, extrem de nocive

e incomensurabile au provo- provoacă iff continuare me- experiențele cu arma nu- După cum este cunoscut,Daune incomensurabilă au provocat și diului cleară.___„„ ____ __—r-T—.prima experiență cu o astfel de armă a avut loc la 16 iulie 1945 la Alamogordo. în S.U.A.. urmată în scurt timp de lansarea bombelor a- tomice asupra orașelor Hiroshima și Nagasaki. O dată cu declanșarea cursei înarmărilor nucleare, experiențele au devenit tot mai frecvente. făcind parte din procesul de perfecționare a sistemelor de arme atomice și cu hidrogen. De-a lungul deceniilor. în perimetrul a circa 25 de poligoane, situate in diverse părți ale lumii, au fost efectuate circa 1 700 de experiențe, care au dus la crearea de arme nucleare 'tot mai sofisticate, la acumularea in arsenalele militare a unei gigantice forțe de distrugere ce poate anihila însăși viața Terra. Dar dacă efectele nimicitoare ale exploziilor nucleare- asupra centrelor populate au devenit evidente prin pulverizarea orașelor Hiroshima și Nagasaki. . urmările pe termen lung ale experiențelor cu asemenea arme nu au fost de la început vizibile și nu sînt nici pînă in prezent pe deplin cunoscute, datorită interesului celor implicați de a le tine „sub lacăt".Un fapt care a demonstrat concludent urmările dezastruoase ale experiențelor -ucleare, stirnind o puternică îngrijorare in rindul opiniei publice mondiale, l-a constituit explozia primei bombe cu hidrogen americane pe atolul Bikini din Pacific, la 1 martie 1954. Aflați la peste 100 de kilometri de explozie, pescarii de pe vasul japonez „Fukuryu Maru" au observat cum, la puțin timp după ce „la apus s-a ridicat un al doilea soare", din cer s-au revărsat „mari fulgi de zăpadă cenușia". Spitalizați. marinarilor le căzuse părul și aveau corpul acoperit cu plăgi : „zăpada cenușie" nu era altceva de- cit cenușa radioactivă produsă de explozia nucleară... Pentru mulți d>n martorii fără voie la acest experi-

pa

ment consecințele s-au dovedit fatale.Cercetările ulterioare au dus la constatarea că norii radioactivi, produși de fiecare explozie nucleară, făcind de multe ori ocolul Pămin- tului, infestează întreaga atmosferă terestră. Ca urmare a experiențelor efectuate pînă în prezent, au fost degajate nu mai puțin de 20 ds tone de plutoniu radioactiv. Potrivit studiilor efectuate de instituții specializate, întregul glob a fost învăluit de radiații ce se acumulează în sol, apă, plante, în organismele vii, pro- ducînd mutații încă greu de evaluat în potențialul biologic al omenirii, în ansamblul ecosistemului.Nici testele nucleare subterane nu sint mâi puțin nocive, în pofida ,.a- sigurărilor" date de cei interesați în continuarea acestor experiențe. Recent, Asociația medicilor francezi pentru preintîmpinarea războiului nuclear a făcut cunoscut că experiențele nucleare efectuate de Franța in atolul Mururoa se află la originea apariției în Arhipelagul Polyneziăn a unei noi maladii — .,ciguatera" —, care provoacă grave infirmități, pînă în prezent circa 900 de persoane suferind de această maladie. Iar continuarea experiențelor — avertizează medicii — va duce la difuzarea unor substanțe radioactive în spațiul marin, cu consecințe imprevizibile asupra mediului înconjurător,în plus, savanții atrag tot mai frecvent atenția asupra urmărilor pe care experiențele subterane le au a- supra scoarței terestre, a apelor freatice. prof. Gary Whiteford, de la universitatea canadiană din New Brupswick. susține, de pildă, că a- ceste experiențe pot fi surse ale unor cutremure majore. El a ajuns la concluzia că un număr de 18 seisme puternice, produse în diferite regiuni ale globului, au fost precedate de asemenea experiențe.Adevărate focare ale morții atomice au devenit cele aproximativ 50 de focoase nucleare ce zac pe fun-

dul oceanelor, unde au fost pierdute sau au ajuns o dată cu scufundarea unor nave și submarine.Existenta armelor nucleare, posibilitatea declanșării, voită sau accidentală. a unui război nuclear fac să planeze permanent pericolul unei catastrofe ecologice totale. Potrivit specialiștilor, energia stocurilor de arme nucleare depășește de 1,5 ori puterea fluxului de energie consumată in 24 de ore de biosferă (in acest caz. excluzînd omul), ceea ce înseamnă că pe Pămînt există o forță distructivă comparabilă cu energia proceselor ce determină functionarea întregului sistem natură-so-

militare, amenajării de baze, fortificații, aerodromuri, poligoanelor pentru experimentarea armelor și materialelor de război. Pentru manevrele unei brigăzi mecanizate, cu- prinzind 10—15 mii de militari și 200—300 blindate, se folosește o suprafață de peste 66 000 ha. Iar e- xercitiile cu rachete s.)l-sol necesită un teren de aproape 2 500 kmp. Sub efectul deplasării vehiculelor militare grele, al exploziilor bombelor și obuzelor, aceste terenuri se transformă adesea în mlaștini sau, în condițiile unui climat arid, în desert. Potrivit unui studiu al O.N.U.. numai în țările în curs de
Apărarea mediului

răspundere la scară mondială

cietate. Această energie există alături de imense cantități de materiale inflamabile, care echivalează cu un strat de petrol ce pe ansamblul planetei ar ajunge pînă la 50 de centimetri. Loviturile nucleare ar provoca incendii generalizate, urmate de ejectarea in atmosferă a produselor combustiei. Norii compuși din particule minuscule de funingine ar absorbi și dispersa lumina solară, ceea ce ar determina obscurizarea suprafeței terestre, adică „noaptea nucleară". în citeva zile, temperatura ar scădea cu 30—50 de grade, o a- semenea răcire bruscă avînd drept consecință „iarna nucleară". Această catastrofă climaterică fără precedent ar cuprinde întreg globul. Iar dacă, ici-colo. ar mai rămine. ca prin minune, unii supraviețuitori, norii radioactivi purtați de curenții aerieni ar aduce, pină in cele mai îndepărtate zone ale Pămîntului, moartea pentru toate organismele ' vii. Declanșarea energiei actualelor arsenale nucleare ar distruge biosfera însăși.Biosfera este continuu vătămată și de armele clasice, de activitățile menite să întrețină în stare de luptă unitățile militare. Chiar și in timp de pace, întinse suprafețe — adesea sustrase agriculturii sau despă- durite — sînt afectate exercițiiior

dezvoltare sînt utilizate în scopuri militare terenuri agricole cu o suprafață de circa 500 000 kmp. Ariile pentru manevre cuprind nu numai suprafețe terestre, dar și bazine interioare și ape de coastă, unde tirurile de artilerie fac ravagii.Goana după mijloace de distrugere tot mai perfecționate a dus la îmbogățirea lexiconului militar cu termeni noi : „ecocid" și „biocid", semnificînd o multitudine de mijloace menite să „ucidă" pămintul, pădurile, orice surse de viată ale adversarului. Asemenea mijloace au si fost folosite de forțele armate ale' S.U.A. in războiul din Indochina, unde distrugerea premeditată a mediului prima mate, tegiei scoaterii din uz a terenurilor agricole. lichidării recoltelor, pădurilor, schimbării albiei unor cursuri de apă. inundării unor localități ș.a. Teritoriul pe care s-a desfășurat acest război a devenit ținta a 21 de milioane de bombe și a 229 milioane de obuze. . paralel cu distrugerile provocate de explozii, cîmpiile și pădurile fiind, totodată, stropite cu peste 70 milioane litri de substanțe chimice. Din sutele de milioane de pilnii formate de explozii au fost dislocate aproape trei miliarde

metri cubi de pămînt. teritoriul vietnamez, răvășit și ars de chimicale, lăsind imaginea unui peisaj selenar. Regiuni întregi du fost lipsite de viată, transformate în mlaștini argiloase. . După cum constata, la timpul respectiv, senatorul american G. Nelson, „enorme suprafețe au fost atît de schimbate și desfigurate. incit niciodată nu vor putea fi redate culturilor agricole, nici chiar repopulate de oameni sau a- nimale".Războiul din Indochina oferă doar un indiciu al urmărilor catastrofale pe care le poate avea un conflict militar de proporții în zilele noastre. chiar fără folosirea armelor nucleare, asupra ecosistemului. Trebuie avut în vedere și faptul,că nu s-a renunțat încă la planurile de creare a unor noi arme ecologice, vizînd producerea de înghețuri, inundații, cutremure și alte fenomene distructive de mari proporții.Pricinuind grave răni naturii terestre și acvatice, activitățile militare afectează în măsură crescîndă și Cosmosul. Așa cum se știe, tezele supersonice cosmice contribuie stratului de ozon, și așa afectat de alți factori poluanți, cu urmări grave pentru biosferă. în pofida acestor realități, crește numărul sateliților avind misiuni militare. Numai în 1987 sutelor de asemenea sateliți, lansați anterior, li s-au adăugat alti 85. reprezentînd 75 la sută din lansările pe orbită in anul respectiv.Mediul de viață este grav afectat prin irosirea resurselor naturale în scopuri militare. între 10 și 16 la sută

vi- ale rachetelor la distrugerea

din producția anuală mondială cupru, aluminiu, zinc, i acaparată de industriile mente, punerea la punct generații de arme noi cantități tot mai mari de mare valoare. Tocmai ca caracterului prădalnic al militare, numeroase minerale rare sint pe cale de epuizare, ceea ce schimbă inșiși parametrii fizici ai planetei.După cum releva un celebru savant, prin puterea pe care a acumulat-o în raport cu natura, omul a devenit o „forță geologică planetară". Dar. pe măsură ce forța o- mului crește, el trebuie să-și asume o răspundere tot mai mare pentru fiecare din acțiunile sale. Urmările pe care cursa înarmărilor le are asupra mediului ambiant sint un puternic argument ce îndeamnă la asumarea răspunderii pentru viitorul planetei. Pentru că agresiunile săvîrșite împotriva naturii sînt. în egală măsură. îndreptate împotriva umanității.Teza elaborată de Marx șl Engels potrivit căreia atît timp cit există oamenii, istoria lor și aceea a naturii se condiționează reciproc, are în epoca noastră valoarea de apel la rațiune. Armonizarea relațiilor dintre om și mediul ambiant în cadrul unui sistem socionatural unitar este singura soluție conformă legilor fundamentale ale evoluției vieții pe planeta noastră. Acest imperativ necesită oprirea degradării naturii, a distrugerii bogățiilor naturale și mobilizarea tuturor resurselor biosferei în slujba progresului omenirii.
ambiant a constituit, pentru oară în istoria conflictelor ar- un element esențial al stra- și tacticii militare. în scopul

de nichel este de arma- a fiecărei necesitînd metale de urmare a industriei

ÎNTR-O DECLARAȚIE publicată in ziarul „Rizospastis", Biroul Politic al C.C. al P.C. din Grecia își exprimă sprijinul față de activitatea și inițiativele coaliției forțelor de stingă. Documentul relevă că schimbările democratice din cadrul societății elene sînt posibile numai prin transpunerea în viată a programului coaliției, constituie singura garanție că ectivele conservatoare vor fi cate și se va deschide calea prefaceri progresiste.
care obi- blo-, spreALCONSILIUL NAȚIONALP.D.C. La Roma s-au încheiat lucrările Consiliului Național al Partidului Democrat Creștin, principala formațiune politică a coaliției guvernamentale pentapartite italiene. între problemele dezbătute s-a aflat aceea privind relațiile cu celelalte partide din coaliție, in special cu Partidul Socialist Italian. O atenție specială a fost a- cordată disensiunilor dintre diferitele grupări democrat-creștine, care au mers pină la prezentarea și apoi retragerea demisiei lui Ciriaco de Mita din funcția de președinte al Consiliului Național al partidului.EXERCIȚII MILITARE. în perioada septembrie—octombrie Statele Unite și aliații săi din zona Pacificului vor efectua o serie de exerciții militare comune. Unități ale forțelor terestre, aeriene și navale japoneze vor efectua, în a- ceastă perioadă, exerciții militare împreună cu unități ale armatei S.U.A.

Tocmai înfăptuirii acestui măreț obiectiv umanist îi sînt consacrate 
demersurile, propunerile și inițiativele României socialiste, ale președin
telui Nicolae Ceaușescu, vizînd oprirea cursei înarmărilor și trecerea la 
dezarmare, interzicerea experiențelor nucleare și lichidarea cu desăvîr- 
șire a arsenalelor existente, renunțarea la planurile de militarizare a 
Cosmosului, abordarea problemelor internaționale intr-un mod nou, care 
să ducă la excluderea războiului din viața societății. In concep
ția țării noastre, eliberarea resurselor irosite în prezent în scopuri mi
litare trebuie să fie folosite în vederea soluționării problemelor grave 
ale lumii contemporane, inclusiv salvgardarea naturii, bunul comun al 
tuturor popoarelor. Este, fără îndoială, o sarcină istorică de amploare 
planetară, a cărei infăptuire necesită conjugarea elorturilor tuturor po
poarelor și statelor, adoptarea de măsuri hotărite care să asigure ge
nerațiilor de azi și de miine, o planetă sănătoasă, condițiile fundamen
tale ale existenței, înfăptuirii aspirațiilor lor de progres și civilizație.

Al. CAMPEANU

SONDE SPAȚIALE AMERICANE. „Pioneer-10“, „Pioneer-ll“, „Voyager-1“ și „Voyager-2“ — patru sonde lansate în spațiu în cadrul programului N.A.S.A. — sînt pe cale să părăsească sistemul nostru solar pentru a pătrunde in spațiul interstelar. Lansată în 1972, „Pioneer-10“ va fi prima sondă spațială care va abandona sistemul solar, după ce a studiat planeta Jupiter. în prezent ea călătorește deasupra constelației Orion. în direcție opusă merge „Pioneer-ll“, lansată în 1973 pentru a investiga planeta Saturn. Tot astfel, sondele „Voyager-1“ și „Voyager-2“, lansate în 1977, se îndepărtează de sistemul nostru solar în direcții opuse, după ce au cercetat planetele Jupiter și Saturn.
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