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PRODUCȚIA FIZICĂ, EXPORTUL
- ÎNDEPLINITE INTEGRAL I

Actualitatea economică

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a plecat la Varșovia pentru a lua parte 

la Consfătuirea Comitetului Politic Consultativ 
al statelor participante la Tratatul de la Varșovia

Realizarea ritmică, integrală a planului la producția fizică, și în primul' rînd la export, la toți indicatorii calitativi reprezintă in această perioadă principalul obiectiv al colectivelor de oameni ai muncii din întreaga țară,, din toate domeniile de activitate. Așa cum a precizat secretarul general al partidului cu prilejul recentei vizite de lucru in mari unități economice din municipiul Constanța, la întîlniiea cu membri ai consiliului oamenilor muncii de la întreprinderea de construcții navale, a acționa in spiritul hotăririlor Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, al programelor aprobate, al tezelor din aprilie înseamnă ca fiecare, la locul său de muncă, să desfășoare o activitate susținută în vederea realizării planului Ia toți indicatorii, a modernizării produselor, pentru o cit mai bună organizare a producției, creșterea productivității, reducerea cheltuielilor maieriale și, pe această bază, pentru creșterea eficienței economice. Acționîndu-se în acest fel. a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu, se va

face dovada că s-a ridicat și eficiența muncii de partid, că s-a asigurat perfecționarea întregii activități economice.Un spirit nou, mai activ, de deplină angajare pentru soluționarea problemelor producției trebuie să caracterizeze prin urmare munca tuturor cadrelor de conducere și activiștilor de partid, a tuturor oamenilor muncii, astfel încît să se asigure îndeplinirea in cit mai bune condiții a prevederilor de plan in. fiecare întreprindere . și pe ansamblul economiei naționale. Această cu atît mai mult cu cit, în primul se

mestru al anului, în unele unități și sectoare de activitate, intr-o serie de județe s-au înregistrat anumite rămîneri în urmă îri realizarea producției fizice planificate la unele sortimente, ceea ce a creat anumite neajunsuri în mecanismul aprovizionării tehnico-materiale.Continuînd seria anchetelor-sondaj întreprinse acum, la începutul semestrului al II-lea at anului (vezi „Scînteia" din 9, 10 și 12 iulie), am solicitat secretarilor cu problemele economice din județele Constanța și Maramureș să răspundă la următoarele două intrebări :
1. Ce rezultate s-au obținut in primul semestru al anului și ce 

măsuri au fost luate pentru recuperarea neintîrziată a restanțelor la 
producția fizică in unitățile industriale din județ ?

2. Cu ce probleme se confruntă întreprinderile din județ și cum 
se acționează pentru soluționarea lor ?

Munca politico-organizatorică
— in sprijinul producției■J în semestrul I, lă nivelul județului Constanța, planul Ia producția- marfă industrială a fost realizat in proporție de 101,8 la sută, aproape intregul spor de producție fiind obținut pe seama creșterii productivității muncii. In activitatea de investiții, planul de construcții-montaj s-a realizat in proporție de.100,4 la sută, au fost date in folosință 1 910 apartamente. cu 58 mai multe decit prevederile de plan, iar traficul portuar a fost depășit cu 491 000 tone. La producția fizică, planul a fost depășit la numeroase produse, printre care : calcar siderurgic, țiței supus prelucrării, benzine, energie electrică, utilaj tehnologic pentru chimie, prefabricate din beton armat și beton celular autoclavizat, furnire estetice, celuloză și alte produse soli

MAJORĂRILE DE RETRIBUȚII Șl PENSII
— o nouă și elocventă expresie a politicii profund umaniste 

a partidului de ridicare necontenită a nivelului de trai
Potrivit hotăririi plenarei Comitetului Central 

al P.C.R., in baza „Legii cu privire la majo
rarea retribuțiilor personalului muncitor" și a 
„Legii privind majorarea pensiilor de asigurări 
sociale de stat pentru munca depusă și limită de virstă, a pensiilor pentru pierderea capacită
ții de muncă și a pensiilor invalizilor de război", 
aprobate de Marea Adunare Națională, incepind 
de la 1 august se va trece la majorarea eșalo
nată a retribuțiilor și pensiilor, măsuri de 
profund umanism, elaborate la inițiativa și sub 
îndrumarea secretarului general al partidului, 
președintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.„Măsurile de creștere a retribuțiilor și a pensiilor au — așa cum sublima secretarul general 
al partidului — un caracter profund social și umanitar, oglindind justețea politicii partidului nostru, a României socialiste, care pune in cen

trul activității sale omul, bunăstarea și fericirea sa“,
Asemenea măsuri, primite cu profundă satis

facție și adincă recunoștință de intregul nostru 
popor, evidențiază încă-o dată consecvența cu 
care partidul și statul nostru au acționat, in 
anii ce au urmat Congresului al IX-lea al parti
dului,, pentru a asigura îmbunătățirea continuă 
a condițiilor de muncă și viață ale oamenilor, 
ridicarea nivelului de bunăstare și civilizație al 
poporului. Ele pun in același timp in lumină 
caracterul sănătos, viguros al economiei națio
nale, a cărei dezvoltare accelerată, multilaterală 
și armonioasă a creat și creează condițiile 
obiective ale creșterii în ritm ina.lt a produ
sului social și a venitului național și, pe aceas
tă bază sigură, a fondului de consum și a Veni
turilor tuturor categoriilor de populație. Așa 
cum sia arătat, noile majorări ale veniturilor 
din retribuții au la bază rezultatele obținute in

actualul cincinal, adăugindu-se celor care au 
făcut ca, pe parcursul a două decenii, retribuția medie nominală să sporească de aproape trei' ori, pensia medie de asigurări sociale de stat, pentru vechime integrală în muncă, să crească de peste 2.7 ori, iar pentru Vechime incompletă și de .invaliditate de 3 ori.

Evidențiind spiritul de echitate al societății 
noastre, actualele măsuri de majorare a retribu
țiilor și pensiilor vizează creșterea mai puter
nică a retribuției oamenilor muncii cu venituri 
mai mici, precum și a pensiilor mai mici., In 
același timp, de majorarea retribuției vor bene
ficia îndeosebi -tinerii, aflăți în primii lor ani 
de activitate în rindurile personalului muncitor.

Prin accentul pus de noua majorare pe spo
rirea mai puternică și prioritară a retribuțiilor 
mici, raportul intre retribuția minimă și cea

(Continuare în pag. a V-a)

Angajament mineresc Grijă pentru tînăra generațieMuncesc împreună cu alți tineri mineri într-o brigadă de producție fruntașă de la cariera Tisrna- na I din bazinul minier Rovinari. Am obținut și obținem lună de lună retribuții bune. Acum, la virsta de 29 de ani, pot să afirm cu certitudine că viața, împlinirile și aspirațiile mele de viitor au temeiul trainic in dezvoltarea fără precedent a industriei miniere de pe aceste meleaguri. în cei opt ani de cind lucrez la Rovinari, pe măsura dezvoltării extracției de cărbune, mi-am însușit bine meseriile de miner, electrician și exca- vatorist. mi-am întemeiat o familie trainică ; soția, și ea muncitoare. lucrează împreună cu mine in echipă pe excavatorul cu rotor.înțelegem că pentru viața minunată de azi sintem datori să muncim mai bine, să manifestăm toată grija pentru buna funcțio
Creșterea retribuției medii nominale

citate de economia națională. Pe fondul unor rezultate in general bune, s-au inregistrat insă și restanțe la unele produse, care se .realizează la Combinatul petrochimic Midia, la țiței extras, oțel brut, mașini, utilaje și instalații pentru agricultură, remorci auto. îngrășăminte chimice cu fosfor, ciment, mobilier din lemn și unele produse ale industriei alimentare.In vederea recuperării rămînerilor în urmă, comitetul județean de partid a întreprins un ansamblu de măsuri politico-organizatorice menite să asigure eliminarea neajunsurilor manifestate in primul semestru al anului și să determine îmbunătățirea ’ activității productive. Astfel, membrii biroului comitetului județean de partid au fost repartizați pe întreprinderi pen

nare a utilajelor, spre a extrage tot mai mult cărbune. Este un adevăr de necontestat că in roadele muncii întregului popor își află temeiul noile măsuri privind majorarea retribuției oamenilor muncii și a pensiilor. Aceste măsuri sînt cu atît mai semnificative dacă avem in vedere că ele se aplică in condițiile menținerii nivelului constant al preturilor bunurilor de consum și al tarifelor pentru servicii, că nu sint in nici un fel afectate nici chiriile, nici alocațiile de stat pentru copii.Noi, minerii, ne exprimăm din adinctil inimii satisfacția și bucuria față de această nouă acțiune de
Marin IORDACHE miner-excavatorist, câriera Tismana I, județul Gorj

(Continuare în pag. a V-a) 

tru a urmări zilnic realizarea producției fizice, și indeosebi'a celei pentru export ; totodată, se fac intervenții la. ministere, centrale. întreprinderi de comerț exterior pentru asigurarea bazei tehnico-materiale și a contractelor in conformitate cu prevederile de plan. în Întreprinderile cu probleme mai complexe in realizarea planului acționează in permanență colective de îndrumare și sprijin, formate din activiști ai secției economice a comitetului județean de partid și. specialiști de la inspecțiile de specialitate. care urmăresc realizarea ritmică a planului, fac intervențiile necesare pentru solutionarea operativă a problemelor ivite. O- atenție deosebită se acordă realizării ritmice a producției destinate exportului, făcîndu-se in permanență intervenții la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale și întreprinderile de comerț exterior in vederea perfectării de noi contracte și lichidării stocurilor de produse de export nevămuite.Se poate spune că, așa cum a subliniat in repetate rinduri tovarășul

Fac parte dintre tinerii muncitori de la întreprinderea „23 August11 Satu Mare care au satisfacția să beneficieze, încă din luna august a acestui an, de majorarea retribuției personalului muncitor, expresie a preocupării constante a conducerii partidului și statului nostru, a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru creșterea calității vieții, a nivelului de trai material și spiritual al întregului popor. Desigur, ca tînără aflată la început de drum, de viață, sporul de retribuție de care voi beneficia, împreună cu ceilalți oameni ai muncii, îmi va fi de real folos. Dar nu asupra acestui aspect 
Creșterea fondului total de retribuire 

a personalului muncitor

Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului nostru, și din nou cu prilejul recentei vizite de lucru efectuate împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu in mari unități economice din municipiul Constanța, centrul de greutate ai muncii politi- co-organizatorice s-a mutat in întreprinderi, unde se analizează la fața locului problemele deosebite ce apar in realizarea planului : au devenit o practică pentru comitetul județean de partid analizele la fața locului ale activității din marile unități și platforme economice din județ, printre care se numără platformele industriale de la Cernavodă, Năvodari, Constanța, portul Constanța șl altele. De asemenea, se fac analize decadele cu privire la stadiul realizării principalilor indicatori de plan, sta- bilindu-se măsuri concrete pentru eliminarea unor neajunsuri, asigurarea tuturor condițiilor tehnico-eco- nomice in vederea îndeplinirii in cit mai bune condiții a sarcinilor stabilite.
(Continuare în pag. a V-a) -

țin să stărui în aceste rinduri. Mai presus de orice doresc să exprim din adîncul inimii, alături de ceilalți tineri, de toți oamenii muncii din întreprinderea noastră, sentimentul de mindrie patriotică pentru faptul de a fi martori și părtași ai mărețelor realizări ale patriei noastre și, totodată, în calitate de proprietari, producători și beneficiari ai unei substanțiale majorări de retribuție. Aș dori să foiosesc
Andrea COZMA muncitoare, întreprinderea „23 August" - Satu Mare

(Continuare în pag. a V-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a plecat, joi, la Varșovia, pentru a lua . parte la Consfătuirea Comitetului Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de la Varșovia.Tovarășul Nicolae Ceaușescu este însoțit de tovarășii Constantin Dăscălescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-ministru al guvernului, Ion

VARȘOVIA 14 (Agerpres). — Tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a sosit joi. la Varșovia pentru a lua parte la Consfătuirea Comitetului Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de la Varșovia.Pe aeroportul Okecie, tovarășul
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 

s-a întîlnit cu tovarășul Todor Jivkov

VARȘOVIA 14 (Agerpres). — Joi după-amiază, la Varșovia, tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român. președintele Republicii Socialiste România, care conduce delega- 'ția țării noastre la Consfătuirea" Comitetului Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de 

Stoian. membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.. Vasile Milea, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul apărării naționale. loan Totu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul afacerilor externe.La plecare, pe aeroportul Otopeni, conducătorul partidului și statului nostru a fost salutat de tovarășa Elena Ceaușescu, de membri și membri supleanți ai Comitetului

Nicolae Ceaușescu a fost salutat de tovarășul Wojciech Jaruzelski, prim- secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Polone, Zbigniew Messner, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P., președintele Consiliului de Miniștri. Jan Glowczyk, membru al Biroului Politic, secretar 

la Varșovia, s-a întilnit, la reședința ce i-a fost rezervată, cu tovarășul Todor Jivkov, secretar general al C.C. al Partidului Comunist Bulgar, președintele Consiliului de Stat al R.P. Bulgaria.în cadrul convorbirilor a avut loc un schimb de păreri cu privire la 

Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. secretari ai Comitetului Central al partidului, de membri ai C.C. a) P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, de reprezentanți aj unor instituții centrale, organizații de masă și obștești.Au fost de față ambasadorul Republicii Populare Polone la București și membri ai ambasadei.Pionieri români și polonezi au oferit tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu buchete de flori.

al C.C. al P.M.U.P., Boguslaw Ko- lodziejczyk, membru al Secretariatului C.C. al P.M.U.P., Florian Si- wicki, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P., ministrul apărării naționale, Tadeusz Olechowski, ministrul afacerilor externe.Au fost prezenți ambasadorul Republicii Socialiste România la Varșovia și membri ai ambasadei.

evoluția relațiilor româno-bulgare, la dezvoltarea in continuare a acestora în diferite domenii de interes comun.A fost reafirmată hotărirea de a întări continuu colaborarea și conlucrarea romăno-bulgară, în interesul ambelor țări și popoare, al cauzei socialismului și păcii.
j
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TEZELE PENTRU PLENARA C. C. AL P. C. R.

Centralism democratic, autoconducere 
și răspundere muncitorească

DIN SCRISORILE OAMENILOR MUNCII

• OPINII • PROPUNERI • SESIZĂRI
Dezbaterile teoretice și acțiunile practice desfășurate în ultima vreme în jurul relației intre centralism și autonomie in condițiile autocon- ducerii muncitorești sînt în plină actualitate și au o importanță deosebită. Capătă o relevanță aparte, în acest sens, ideile profunde exprimate de tovarășul Nicolae Ceaușescu în tetele pentru plenara C.C. al P.C.R. și în expunerea „Cu privire la perfecționarea activității organizatorice, ideologice și politico-educative în vederea creșterii rolului conducător al partidului în întreaga viață econo- mico-socială“. „Trebuie să pornim — sublinia secretarul general al partidului — de la necesitatea întăririi rolului organelor de stat și al organismelor democratice în spiritul principiilor centralismului democratic, al conducerii întregii activități pe baza planului, a planurilor unice de dezvoltare economico-socială, a întregii noastre activități. Să îmbinăm în mod armonios activitatea organelor de stat cu aceea a organismelor democratice, creînd condiții corespunzătoare participării maselor popu

lare, a întregului popor Ia conducerea Întregii societăți".Sistemul democrației economice socialiste este caracterizat de coeziunea celor ce muncesc, de îmbinarea armonioasă a intereselor personale cu cele ale colectivului și, pe un plan superior, ale întregii societăți. Concordanța efectivă și unitatea Intereselor economice fundamentale șl generale ale societății, ale tuturor claselor și păturilor sociale, ale colectivelor de oameni ai muncii din toate ramurile de activitate și ale indivizilor generează, în fond, necesitatea și posibilitatea atit a coordonării și conducerii unitare a întregii economii, cit și a participării larg democratice la fundamentarea și adoptarea științifică a deciziilor, de la nivelul microeconomic. Pe această temelie a consonanței intereselor se afirmă unul din principiile fundamentale ale democrației economice socialiste — centralismul democratic. Principiul nu este nou, el are, după cum se știe, un stagiu îndelungat in gin- dîrea și practica social-politică, iar în confruntările de idei din ultimul timp, atît în țări capitaliste, cit și in unele țări socialiste, se înregistrează uneori atacuri vehemente, care etichetează acest principiu ca fiind desuet sau ca o expresie a autocrației.Așa cum se desprinde cu toată claritatea din tezele pentru plenara C.C. al P.C.R.. partidul nostru se pronunță împotriva oricăror mentalități anarhice, a oricăror concepții liberaliste, ca și împotriva centralismului excesiv sau a oricăror încercări de a slăbi contactul permanent cu clasa muncitoare, cu poporul. Totodată, partidul nostru respinge și teza conform căreia reglementarea vieții economice ar trebui lăsată la voia intimplării, la, discreția pieței, a acțiunii legii cererii și ofertei. Proprietatea socialistă, prin însuși conținutul ei. impune integrarea organică a maselor în activi
tatea de organizare și conducere a producției, întărirea disciplinei și responsabilității sociale a celor ce muncesc la luarea deciziilor privind dezvoltarea economică și socială, exercitarea unui control exigent de către oamenii muncii asupra modului în care sînt duse la îndeplinire sarcinile stabilite prin plan.Este vorba deci de îmbinarea armonioasă a centralismului cu autonomia largă a unităților, cu sporirea atribuțiilor și răspunderilor larg democratice în gospodărirea eficientă ■ patrimoniului social productiv. Sint elocvente. în atest sens, prevederile recentei Legi privind statutul juridic al unităților socialiste. In desfășurarea activității potrivit planului național unic de dezvoltare econo- mico-socialâ a țării, unitățile socialiste își exercită în nume propriu drepturile și își îndeplinesc pe proprie răspundere obligațiile legate, de gospodărirea fondurilor fixe și a celorlalte mijloace materiale și bănești din patrimpniul lor.In binomul centralism-democrație, necesitatea democrației este deter

Măsurile concrete — argumentul 
receptivității față de propuneri

Organizarea de către Comitetul orășenesc de partid Horezu a unei dezbateri la întreprinderea de stofe pentru mobilă pe probleme privind implicarea specialiștilor în activitatea de promovare și de introducere mai curajoasă a progresului tehnic nu a fost întîmplătoare.— Acțiunile noastre de îndruma
re, sprijin și control în această unitate — ne spune tovarășul Ion Con- stantinescu. secretarul comitetului orășenesc de partid — se loveau adesea de optica eronată a ingineru- lui-șef loan Mitroi, adică tocmai din partea acelui cadru care, prin atribuțiile sale politice și tehnico-organi- zatorice, era primul chemat să dea cale liberă ideilor și inițiativelor legate de aplicarea în unitate a noului, impus mai ales de nevoia stringentă de a ieși din impasul produc
tiv cu care se conferința nu de o lună-două, ci de cîțiva ani întreprinderea. Comitetul orășenesc de partid dispunea, la vremea respectivă, de un bogat portofoliu de soluții tehni- co-organizatorice reținute din consultările întreprinse, multe dintre ele avînd girul unor comuniști cu experiență în producție, precum ing. lean Vieru, laboranta Doina Ispas, practic al tuturor celor 27 de ingineri, economiști, maiștri și tehnicieni din întreprindere. în schimb, orgoliul și lipsa de inițiativă a- ingineru- lui-șef păreau de netrecut.în tezaurul de idei, concepte și orientări formulate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în expunerea din 29 aprilie, ca și în aceea de la consfătuirea de lucru cu activul și cadrele de bază din domeniile activității organizatorice, ideologice și politico-educative se regăsește și precizarea de mare valoare, cu înaltă 

minată de faptul că în condițiile complexității dezvoltării economico- sociale, ale contactului tot mai larg al economiei cu piața internațională nu pot fi cuprinse și dirijate cu operativitate și eficientă toate acțiunile de organizare și conducere de la nivel central, nu pot fi stabilite cele mai suple metode și forme de mobilizare a oamenilor muncii pentru valorificarea inițiativei, a capacității creatoare în cvadrupla lor calitate de proprietari, conducători, producători și beneficiari. Practica socială a dovedit că există o serie de probleme care nu pot fi soluționate in condiții optime, pe o bază echitabilă și principială. decît concentrind intr-un punct, într-o sferă centralizată puterea de decizie. Avem în vedere marile strategii privind acumularea șl consumul, dezvoltarea industriei și agriculturii, repartizarea judicioasă a forțelor de producție pe intreg cuprinsul țării ș.a. Toate aceste probleme fundamentale pentru progresul economico- social al țării pot și trebuie să fie rezolvate corespunzător, în concordanță cu exigențele fiecărei etape de dezvoltare, numai de către o forță politică șl economică centralizată, învestită cu putere de decizie și acțiune de întregul popor. în această viziune, promovarea centralismului în economie, -ca răspuns la o sumă de cerințe esențiale, este o emanație a democratismului și nu poate fi, nicidecum, confundată cu dictatura, atît timp cit exercitarea dreptului de decizie este de competenta organismelor democratice a- lese de popor. Devine astfel clar că centralismul democratic nu poate fi confundat cu centralismul dictatorial de tip burghez, afirmat ca o proiecție a intereselor înguste și egoiste ale clasei exploatatoare, ca un mijloc de protejare a proprietății privat capitaliste.In mecanismul de funcționare a democrației economice socialiste, centralismul democratic nu reprezintă o unitate întîmplătoare a celor două laturi, o „rămășiță" a unei etape primare în dezvoltarea socialismului, ci o unitate dialectică dintre centralism și democrație. Renunțarea la centralism în exercitarea democrației economice ar conduce la ignorarea unuia dintre avantajele și, totodată, a uneia din legile fundamentale ale -construcției socialismului — unitatea de concepție și de acțiune, pe baza pianului centralizat —, la imposibilitatea de armonizare într-un tot a pro-- ceselor complexe de dezvoltare pe ramuri, subramuri șl în profil teritorial, în strînsă concordanță cu nevoile și posibilitățile economiei, cu tendințele și exigențele revoluției tehnico-științifice contemporane, cu factorii interni șt externi, cu factorii economici și politici fundamentali. Centralismul în mecanismul democrației economice socialiste oferă, așadar, condiția organizatorică esențială pentru abordarea globală a dezvoltării economico-sociale, cu toate consecințele favorabile ce derivă de aici pentru valorificarea optimă a potențialului productiv al societății, pentru armonizarea intereselor dintre prezent și viitor.Totodată, în mecanismul democrației economice socialiste, centralismul excesiv, centralismul birocratic, centralismul inflexibil ar anula orice demers democratic al oamenilor muncii în exercitarea puterii în activitatea productivă. Pe scurt, centralismul fără democrație ar fi imobil, rupt de realitate, ineficient, iar democrația fără centralism ar genera fenomene de risipă, de dezorganizare, de anarhie și liberalism în economie.Este punctul în care se înțelege și se justifică preocuparea statornică a partidului nostru pentru armonizarea raportului centralism-democrație pe fundamentul dezvoltării și perfecționării continue a democrației economice socialiste. „Măsurile de perfecționare a conducerii și a planificării — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu — pornesc de la principiul îmbinării dirijării unitare, pe baza planului național unic, a activității de făurire 

semnificație politică privind răspunderea activiștilor, a cadrelor de conducere ale căror sarcini trebuie îndeplinite corespunzător și care au datoria, fiecare în parte, să răspundă în fața organelor de partid de propria lor activitate. Or, neținînd seama de aceste principii fundamentale, cu tot sprijinul acordat de comitetul orășenesc de partid, de consiliul oamenilor muncii/ inginerul- șef de la întreprinderea amintită a continuat să dovedească incompatibilitate și incompetentă în exercitarea actului de conducere, fapt ce a atras pină la urmă schimbarea sa din funcție.— Acest caz — continuă ideea secretarul comitetului orășenesc de partid — ne-a îndemnat să reflectăm mult mai profund la mai buna repartizare a cadrelor, la necesitatea întăririi controlului, ca și la tragerea la răspundere a celor ce nu-și fac datoria. Iar efectul măsurii luate avea să se vadă destul de repede. Noul inginer- șef, tînărul Gheorghe Stama, a adus in întreprindere, prin spiritul său organizatoric, prin perseverența sa in urmărirea acțiunilor și prin schimbarea vechilor optici privind „echilibrarea" asistentei tehnice in toate schimburile, un suflu nou, responsabil. a dat cale liberă inițiativei și acțiunii muncitorești." Rezultatul : în ultimele două luni — ceea ce nu s-a întîmplat în toată perioada de existență, a întreprinderii — sarcinile de plan la toți indicatorii au fost nu numai îndeplinite, ci și simțitor depășite. Și ce satisfacție mai mare poate avea un colectiv decit aceea de a vedea că a reușit să-și înscrie eforturile pe făgașul bun, ancorin- du-și activitatea productivă la exigențele majore ale acestui an și a- cestui cincinal. 

a societății socialiste multilateral dezvoltate cu autonomia economico- financiară a unităților administrative și de producție (...). Este necesar să asigurăm conducerea întregii activități economico-sociale pe baza principiului centralismului democratic — lichidind cu hotărîre centralismul excesiv și rigid, cit și pe baza principiului autoconducerii, care să ducă la creșterea răspunderii, a puterii de decizie și acțiune a organelor locale, a centralelor și întreprinderilor, ac- ționînd pentru înlăturarea oricăror tendințe anarhice".în sistemul democrației economice socialiste centralismul democratic se manifestă Ia toate nivelurile de decizie. de la întreprindere la centrală, minister și pînă la nivelul întregii economii. Această plurivalentă a centralismului democratic nu se manifestă întîmplător, ci ea structurează o serie de răspunderi precise, concretizate în decizii fundamentate într-un cadru democratic. Iată cîte- va, sistematizate de specialiști, potrivit reglementărilor legale actuale.Deciziile hotărîtoare. . care angajează răspunderea pentru întreaga țară, se iau de forurile supreme ale partidului și statului — ca exponente ale întregii națiuni, ca și de organismele democrației economice socialiste — Consiliul Național- al Oamenilor Muncii din Industrie, Construcții, Transporturi, Consiliul Național al Oamenilor Muncii din Agricultură și Silvicultură. Aceste decizii privesc : proporțiile, nivelurile și ritmurile de dezvoltare, repartiția venitului național pentru fondul de dezvoltare economico-socială și consum, determinarea volumului și structurii investițiilor, amplasarea teritorială a forțelor de producție, manevrarea pîrghiilor economice, măsuri de perfecționare a conducerii și organizării economiei, a planificării etc. ;La rîndul lor. ministerele și celelalte organe centrale iau decizii in vederea dezvoltării ramurilor sau a sectoarelor coordonate, stabilind : proporțiile între subramuri. ridicarea nivelului tehnic al producției, planificarea de perspectivă, măsurile pentru îndeplinirea planului de stat, orientarea corespunzătoare a cercetării științifice, ținînd seama de cerințele progresului tehnlco-științific pe plan național și mondial ;Centrala industrială, ca urmare a unui amplu proces de descentralizare, devenită titulară de plan, ia decizii privind : fundamentarea planurilor anuale și cincinale, defalca- rea sarcinilor de plan, finind seama de fundamentarea științifică făcută în întreprinderi, în cadrul organismelor democrației economice, asigurarea aprovizionării și desfacerii produselor, asimilarea de noi produse, realizarea investițiilor, generalizarea tehnologiilor moderne, coordonarea acțiunilor de specializare și cooperare interuzinală ;In întreprinderi, organismele democrației își concentrează atenția a- asupra problemelor care asigură realizarea integrală a planului la toți indicatorii cantitativi și calitativi, a- plicarea operativă a rezultatelor cercetării științifice, asimilarea de produse noi, ridicarea nivelului pregătirii profesionale a oamenilor muncii, utilizarea eficientă a capacităților de producție, a forței de muncă și a mijloacelor financiare. Iar ca o expresie elocventă a autonomiei democratice, întreprinderile au dreptul să-și constituie fonduri proprii, pe baza aprobării consiliului oamenilor muncii și adunării generale : fondul de dezvoltare economică, fondul pentru cercetarea științifică și progres tehnic, fondul de participare Ia beneficii, fondul pentru construcția de locuințe și alte investiții cu caracter social, fondul pentru pregătirea și perfecționarea pregătirii profesionale.Experiența țării noastre atestă că este nu numai necesară, dar și pe deplin posibilă îmbinarea optimă a centralismului cu democrația pentru sporirea influenței acestei relații fundamentale asupra progresului e- conomic și social. Totodată, atrăgînd atenția asupra unor practici anacro

...Am stăruit asupra unui exemplu pentru a releva preocupările Comitetului orășenesc de partid Horezu în vederea traducerii neabătute în viață a ideilor și orientărilor de excepțională valoare teoretică și practică ale secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru trecerea de la dezbatere la acțiune și aplicare efectivă a măsurilor concepute în urma analizei. Pe fondul dialogului permanent cu comuniștii, cu ceilalți oameni ai muncii, membrii comitetului orășenesc de partid, repartizați pe întreprinderi și instituții, au sarcina de a recepționa orice propunere și sugestie cu valoare practică și de a acționa perseverent pînă la finalizarea acestora. Chiar în timpul documentării noastre, de exemplu, consiliul oamenilor muncii de la întreprinderea de stofe pentru mobilă a prezentat comitetului orășenesc de partid un studiu, fundamentat pe concluzii și date, că există reale posibilități ca în cel de-al doilea semestru al anului prevederile planului să poată fi majorate față de sarcinile inițiale. Receptînd această „rezervă" de capacitate, consiliul orășenesc de control muncitoresc a stabilit operativ un program de acțiune luind in calcul atit posibilitățile de desfacere a producției suplimentare, cit și pe cele legate nemijlocit de creșterea productivității muncii ca factor primordial al majorării planului.în același mod s-a procedat și la fabrica de producție și prestări servicii. Pe baza mai multor propuneri formulate de comuniști, comitetul orășenesc de partid a elaborat un program special privind identificarea și punerea în valoare a noi resurse de materii prime și materiale locale 

nice, tovarășul Nicolae Ceaușescu preciza că nu este posibil ca activitatea complexă a economiei naționale să fie rezolvată numai de aparatul central, neglijindu-se organele democratice din unități.Ce se întîmplă însă cind principiul centralismului democratic nu este înțeles în profunzime, cînd afirmarea sa in mecanismul democrației economice este stînjenită ? Să ne oprim asupra concluziilor desprinse dintr-o investigație făcută în 12 întreprinderi din industria construcțiilor de mașini, industria ușoară și industria extractivă. La întrebarea : „Apreciați că sarcinile de plan anuale și pe cincinal sint stabilite — a) pe baza fundamentării științifice în întreprindere și numai după dezbaterea lor in C.O.M. și in adunarea generală a oamenilor muncii ; b) pe baza unor indicatori obligatorii transmiși de la centrală și minister" — răspunsurile trădează existența unor practici care încalcă cerințele centralismului democratic. La sondaj au participat 140 de membri ai consiliilor oamenilor muncii din unitățile respective ; peste 60 ia sută din participant! sînt cadre cu munci de răspundere — secretari de partid, directori, , ingineri-șefi, con- tabili-șefi, șefi de secții, deci oameni care, prin natura funcțiilor pe care Ie au, sînt in măsură să dea un răspuns pertinent, in deplină cunoștință de cauză, la întrebarea amintită. 123 de participanți au răspuns fără ezitare că „sarcinile de plan anuale și pe cincinal sint stabilite pe baza u- nor indicatori stabiliți de centrală șl minister", 12 au răspuns că indicatorii de plan sînt fundamentați în întreprindere, iar 5 au declarat că nu cunosc mecanismul planificării.Este limpede eroarea care se face : contrar prevederilor legii, contrar principiului .fundamental al democrației economice — centralismul democratic —, în unele din cazurile investigate rezultă că planul continuă să se transmită ca o directivă de la minister și centrală, ignorîndu-se implicit opinia colectivului și, în ultimă instanță, chiar realitatea, condițiile concrete de producție și desfacere.Se desprinde că sînt ministere care continuă de fapt. în multe privințe, să acționeze in stil vechi, după practicile vechi, că, in calitatea lor de organe centrale, nu s-au debarasat de ele și nu au trecut la aplicarea in viață a unui nou stil de muncă. Pe fondul unei asemenea a- titudini arbitrare pot apărea fenomene de superficialitate în elaborarea planului, de indiferență a oamenilor muncii față de cerințele participării la conducerea democratică a întreprinderilor, a economiei. Fundamentarea și elaborarea planului, departe de a fi o problemă de factură tehnocrată. constituie. înainte de toate, o problemă politică și economică, o adevărată piatră de încercare a viabilității principiului centralismului democratic în sistemul democrației economice. Elaborînd și funda- mentind planul jos, in întreprindere, se creează condiții pentru evitarea erorilor, pentru evaluarea realistă a tuturor parametrilor componenți pe baza consultării largi a tuturor oamenilor muncii, sporindu-i, totodată, forța sa mobilizatoare. în plus, dezbaterea și definitivarea planului în organismele democrației economice socialiste stimulează interesul oamenilor muncii pentru perfecționarea activității productive, pentru evidențierea marilor rezerve de sporire a producției și de creștere a eficienței existente în întreprinderi, planul că- pătind astfel girul celor chemați să-l înfăptuiască.Principiu fundamental al democrației economice socialiste, centralismul democratic trebuie respectat neabătut, trebuie aplicat într-o interpretare științifică menită să asigure, în permanență, în funcție de cerințele concrete, un echilibru realist, dinamic intre centralism, autonomie și democrație.
Viorel SALAGEAN

și urmărirea de către factorii însărcinați cu răspunderi in acest sens a înfăptuirii fiecărui obiectiv in parte.— Care este stadiul de realizare a programului special ? — l-am întrebat pe Gheorghe Burcea, membru al comitetului orășenesc de partid, responsabilul colectivului răspunzător de materializarea acțiunii respective.— Fiecare măsură al cărei termen a ajuns la scadență este deja transpusă in fapt. Concret, am înființat secții noi. intre cpre una pentru producerea varului, alta pentru exploatarea și prelucrarea amfibolitului, ori am reluat activități care se desființaseră în ultimii ani, așa cum este cazul fabricării de cărămizi.Acțiunea, coordonată cu competență și răspundere de comitetul orășenesc de partid, a avut ca efect direct atît introducerea in circuitul economic a unor resurse locale, cit și creșterea vertiginoasă a producției. Privitor la acest ultim aspect este suficient să amintim că acum, în cel de-al treilea an al actualului cincinal. colectivul fabricii realizează peste 40 la sută din întreaga pro- ducție-marfă ce revine întreprinderii județene de producție și prestări servicii....Sînt doar cîteva fapte care ilustrează eficiența măsurilor politico- organizitorice folosite de comitetul orășenesc de partid în domeniul vieții economico-sociale a localității, una din căile principal^ constituind-o consultarea permanentă a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii, stăruitoarea receptivitate la ideile, propunerile și inițiativele muncitorești.
Ion STANCIUcorespondentul „Scînteii"

• Zestrea edilitară a corrfunei Vitomirești, județul Olt, a fost îmbogățită în ultimii ani cu noi dotări : liceu agroindustrial, 5 școli generale, 2 cămine culturale, dispensar medical cu staționar, zeci de locuințe cu două și trei etaje, rețea de alimentare cu apă potabilă pe zeci de kilometri, alte utilități economice și sociale. Scriin- du-ne despre toate acestea, corespondentul voluntar Nicolae F. Barbu, vicepreședinte al consiliului popular comunal, ne aduce la cunoștință că, prin acțiunile ce se desfășoară in prezent in oadrul programului complex de organizare și sistematizare a localității și prin alocarea unor noi fonduri de investiții, în comună vor apărea noi dotări social-cultUrale, se vor înființa noi activități de mică industrie și prestări de servicii, incit valoarea producției-marfă industriale, care in prezent este de peste 65. milioane lei. va crește într-un ritm mediu anual de 8 la sută, în timp ce valoarea producției globale agricole va depăși încă in acest an suma de 30 milioane lei. Preocupările și eforturile ce se fac pentru înfăptuirea acestui program vor avea drept rezultat creșterea într-un ritm mai accentuat a nivelului de trai al locuitorilor din comună, apropierea condițiilor lor de viață de cele de la orașe.• Din Hațeg, de la constantul corespondent voluntar Nicu Sbu- chea ne obișnuisem să primim mal mult știri pozitive despre realizările țolectivelor de muncă de pe raza localității, ale cetățenilor. De această dată, el ne relatează insă despre una din ipostazele birocrației, constatată la unitatea de gospodărie comunală și locativă din oraș, exprimîndu-și nedumerirea de ce forurile locale .de resort tolerează sistemul. Concret, este vorba de faptul că la această unitate nu se înregistrează nici o cerere din partea cetățenilor pînă nu este văzută de director. Adică, mai întîi se face „trierea" și se stabilește care solicitare este acceptată șl care nu, care sesizare poate fi primită și care nu.Ce are de spus în legătură cu această practică inadmisibilă consiliul popular orășenesc ?• Dacă In urmă cu patru ani ferma mixtă nr. 6 Zănoaga din cadrul I.A.S. Drăgănești, județul Prahova, înregistra pierderi — ne scrie Eugen Niță, secretar adjunct al Comitetului comunal de partid Dumbrava — în prezent aici se înregistrează beneficii de peste 2 280 000 lei. Au crescut an de an atît producțiile de griu. orz, porumb, soia de pe cele 700 ha, pe care le are, cit și cele din sectorul zootehnic, de la cele 6 000 capete oi cite numără în prezent ferma. De pildă, la orz s-a obținut în acest an o producție de peste5 000 kg/ha, iar pe 90 ha — peste6 100 kg/ha. iar la grîu se estimează 
RĂSPUNSURI ALE FORURILOR DE RESORT

tatea respectivă a fost închis ca urmare a unei lipse constatate, cu prilejul unui inventar de control, in gestiunea fostului gestionar Gh. Giurea. Conducerea cooperativei, împreună cu organele locale din comună, se menționează în răspuns, au făcut investigațiile necesare pentru găsirea unui alt gestionar, dar pină în prezent nu a reușit să recruteze un cadru corespunzător.Pină una-alta, e bine, totuși, că în atîtea luni s-a reușit să se redistribuie mărfurile din acest magazin spre altele pentru a se evita degradarea lor.• Propunerea cetățenilor din satul Cîndești, referitoare la realizarea unei rețele de alimentare cu ac£ potabilă in această localitate, este in atenția consiliului popular al comunei Albeștii de Muscel, precizează în răspunsul trimis redacției Secția arhitectură, sistematizare, tehnică și investiții din cadrul Consiliului popular al județului Argeș. S-au stabilit măsurile corespunzătoare pentru întocmirea documentației tehnice necesare în vederea executării lucrării.• Indisciplina nu poate fi trecută cu vederea 1 Se-, sizarea cititoarei Domnica Turtoi din Tîrgu Jiu, în legătură cu abaterile disciplinare ale administratorului căminului pentru sportivi din acest municipiu, Sorin Toader, a fost găsită întemeiată de către Consiliul Național pentru Educație Fizică și Sport. In consecință, Biroul executiv al Consiliului județean pentru educație fizică și sport Gorj, analizînd sub toate aspectele activitatea căminului, a hotărit înlăturarea din funcție a administratorului și repunerea in drepturile cuvenite a recepționerei Domnica Turtoi, semnatara scrisorii.Rubrică realizată de Gheorqhe PARVAN

Noi construcții de locuințe în orașul Hirlău

• Sprijin concret. Ana’izîndu-se faptele relatate in sesizarea adresată „Scinteii" — ne-a răspuns Comitetul județean Gorj al P.C.R. — s-au constatat o seamă de neajunsuri in activitatea conducerii cooperativei de producție, achiziții și desfacere a mărfurilor din comuna Crușețu. Intre alte măsuri stabilite pentru îmbunătățirea muncii in această unitate s-a hotărit și sancționarea disciplinară a președintelui și contabilu- lui-șef ai cooperativei. De altfel, se arată în finalul răspunsului, comitetul județean de partid a efectuat un control complex în această localitate, sprijinind în mod concret comitetul comunal de partid în soluționarea unor probleme și în realizarea sarcinilor ce revin comunei. în întărirea ordinii și disciplinei în unitățile de pe raza acesteia.• Lucrările de remediere a deficiențelor existente Ia blocurile de locuințe din comuna Cudalbi, județul Galați, ne-a adus la cunoștință Comitetul municipal Tecuci al P.C.R., vor fi executate de către unitatea de gospodărie comunală, și locativă din' acest municipiu în cursul trimestrului al III-lea. Răspunsul este dat la scrisoarea cititoarei Vasilica Irimia.• La sesizarea trimisă ziarului de cititoarea Doina Hora, Comitetul executiv al Consiliului popular al municipiului Ploiești a ajutat asociația locatarilor din blocul nr. 35 de pe strada Laurilor nr. 2, cartierul „Nord", să pună ordine în folosirea corespunzătoare a spațiilor și dependințelor comune (spălătorii, uscătorii etc.) de către toți locatarii.• Se caută un... gestionar. Verificînd o scrisoare primită din partea redacției, semnată de Gheorghe D. Popa din comuna Berea, satul Joseni, județul Buzău, Uniunea județeană a cooperativelor de producție, achiziții și desfacere a mărfurilor ne-a comunicat că, într-adevăr, de mai multe luni magazinul din locali

o producție de peste 6 000 kg/ha. In sectorul zootehnic, de la sub 2 000 de oi de rasă țigaie și spancâ s-a ajuns la efectivul actual care a fost ameliorat cu merinosul de Palas. Sint rezultate ale muncii bine organizate, obținute cu competență și dăruire de. întregul colectiv împreună cu Dumitru Fănică, inginer agronom. care a preluat conducerea fermei in urmă cu patru ani. și cu soția sa, inginer zootehnist Elena Fănică. Buni gospodari, oamenii fermei au realizat împrejmuirea acesteia, un centru de tuns oile, magazie pentru lină, grajd pentru cai, moară de preparat furaje, silozuri, saivane și copertine pentru oi, hidranți pentru irigații. Demnă de evidențiat este și preocuparea construită a șefului fermei pentru înființarea de pajiști model, irigate și tarlarizate pentru o pășunare rațională, irigarea făcîndu-se din surse locale și cu posibilitățile fermei.• Inginerul Silviu Gherguță din Reșița a trimis pe adresa rubricii o scrisoare în care sugerează organelor de resort din Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor să analizeze posibilitatea ca la toate stațiile și agențiile’de voiaj C.F.R. să se găsească întotdeauna bilete dus-întors pe anumite rute. Cititorul nostru, după cum afirmă, călătorește foarte des pe distanța Reșița — Timișoara — Caransebeș — Lugoj — Arad, dar ori de cîte ori a solicitat bilet dus-întors a fost întimpinat cu răspunsul „nu avem !“. Solicitind să se examineze soluția sa, S. Gherguță propune ca. date fiind avantajele cumpărării unor astfel de bilete, să se extindă sistemul și la cursele auto ale I.T.A.• Vrei, nu vrei... devii membrual asociației sportive — ne semnalează profesoara Steliana Grosu de la școala nr. 3 din Tîrgoviște. Fără să țină seama de părerea noastră, sindicatul lucrătorilor din invăță- mint a. hotărit ca toate cadrele didactice să fie înscrise in asociația sportivă pe care a înființat-o. Și. se înțelege, cu obligația de a plăti cotizația de rigoare, cotizație pe care am refuzat să o achit. Nu-i vorba de suma în sine, ci de incorectitudinea procedeului. Cu toate acestea, chiar dacă nu am dorit și nu doresc să devin membră a asociației sportive respective, mi se condiționează primirea cotizației Ia sindicat de plata celei pentru sport. Este legal și statutar acest lucru ? — ne întreabă autoareasesizării.Firește că nu. Așteptăm și opinia comitatului de partid al lucrătorilor din învățămînt Tîrgoviște.• „Cultura — o mare cucerire a socialismului" — este titlul noii sale scrisori trimise ziarului de corespondentul nostru voluntar loan Dobrescu. El se referă la orașul 

său natal, Cîmpulung-Argeș. Oraș încărcat de istorie, dar și de un prezent care depășește gloria trecutului. In copilăria mea, afirmă autorul, în oraș erau doar două licee și o școală pedagogică, 3 școli primare in care se găseau, in total, circa 1 000 de elevi. Astăzi, viața culturală a căpătat valențe noi, corespunzătoare progresului în industrie, agricultură și viața socială. In orașul nostru sint 7 licee de profil : mecanic, chimic, minerit, lianți etc., unde învață 5 000 de elevi. Sint. de asemenea, 9 școli generale, cu peste 3 000 de elevi, o rețea de grădinițe pe cartiere, două case de cultură, 3 cămine culturale, 2 cinematografe ce satisfac setea de cultură a celor 50 000 locuitori, față de numai o cincime cît număra înainte Cîmpulungul. La noi în oraș funcționează o universitate populară cu aproape 180 de cursanți, două cenacluri — unul literar și altul de artă plastică — un institut de subingineri în construcția de mașini, o secție a Consiliului național de numismatică, 8 cluburi de turism, un club de speologie și multe altele. Formații artistice de cor, dansuri, interpreți de muzică, teatru, brigăzi artistice, cunoscute unele și peste hotare, atît prin frumusețea costumului popular muscelean, cît și a cînte- cului și dansului popular.Cultura, devenită o componentă a vieții sociale, promovează talente, conservă tradiții, stimulează creația în climatul favorabil al unei țări care se îndreaptă spre comunism, nutrind gînduri de pace, prietenie și colaborare.e „Un milion de trandafiri pentru toți cei ce m-au îngrijit și m-au redat vieții". Cu aceste cuvinte își încheie corespondența sa, simplă, dar scrisă din inimă, adresată redacției, Iosif Rinco din comuna Ideciu de Jos nr. 264, județul Mureș. Satisfăcindu-i dorința, o publicăm in ideea că ea reprezintă cea mai mare satisfacție pentru oamenii în halate albe ce n-au găsit liniște pînă nu l-au „redat vieții". „După o îndelungată suferință, doresc să mulțumesc pe această cale Institutului de endocrinologie „C.I. Parhon". întregului personal, împreună cu medicii care m-au tratat — Mircea Popa, M. Cuculescu și Ioan Damian — și care au reușit să mă vindece.Doi ani de zile n-am putut merge în picioare din cauza glandei para- tiroide. Am fost operat și vindecat. Mulțumesc, de asemenea, tuturor celor ce m-au ajutat in acea perioadă cînd nu mai speram nimic de la viață".Scrisoarea are șl un P. S. Trebuie să specific, precizează autorul. că Ia acest spital există un personal cu o conduită ireproșabilă în îngrijirea bolnavilor și cu o comportare exemplară.
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SECERIȘUL GRIULUI în sectorul energetic

în fiecare județ, în fiecare unitate 
agricolă — viteze de lucru la nivelul

maxim al posibilităților!
ARGEȘ

De la o zi la alta, ritmul recoltării in creștereSecerișul griului se desfășoară din plin și în cuprinsul județului Argeș. Mai întîi, lucrarea a început în unitățile din partea de sud, în comune ca Miroși, Izvoru, Ștefan cel Mare, Mozăceni, Slobozia, ca apoi să se generalizeze în toate consiliile mari cultivatoare de grîu. Acum, bătălia pîinii înregistrează ritmuri superioare de la o zi la alta în fiecare unitate cooperatistă și de stat. Pe ansamblul județului, grîul a fost strîns de pe 30 la sută din suprafață, iar culturile duble s-au însămînțat pe 80 la sută din suprafață.Cum este organizată și condusă campania 7 Răspunsul îl primim de 
la inginerul Petre Leca, directorul Trustului de mecanizare a agriculturii Argeș : „Firesc, mult mai bine decît în ceilalți ani. La indicația comitetului județean de partid au fost stabilite din timp măsurile și acțiunile specifice campaniei, verificate utilajele, inițiate instruiri și demonstrații practice. în teren se află specialiștii, cadrele de partid și 
de stat, care ajută în permanență lucrătorii ogoarelor să identifice rapid solele sau parcelele cu lanuri coapte, să organizeze după toate normele activitatea la arii, transportul recol-

tei, strîngerea paielor șl însămînțarea culturilor duble".Cum se muncește concret pe traseele recoltei ? Un avans apreciabil au luat unitățile din consiliul agroindustrial Miroși. Iată constatări desprinse din cîteva cooperative agricole de aici.C.A.P. Humele. în unități se acționează cele 59 combine, cît plugurile și mijloacele de transport. Recolta e apreciată a fi dintre cele mai bune. Programul campaniei prevede ca suprafața de 1 840 hectare cultivată cu grîu să fie recoltată în 7—8 zile. Datorită bunei organizări a muncii, vitezalucru este constantîn scopul funcționării toare a combinelor, la producției au fost mobilizate și mijloacele de transport ale cooperativei. La fel s-a procedat și la ofz, evitîndu-se orice pierderi.Cu grijă și răspundere se muncește și în cooperativele din gheni, Căldăraru și Strîmbeni, același consiliu. La seceriș se toate cele 85 combine, urmate mijloacele de transport. Și aici, organizarea temeinică a muncii, ritmurile de lucru sint superioare celor stabilite, atît' la secerat, cît și la

ariile acestei bine cu toate și cu presele,
zilnică de depășită, corespunză- transportul

Un- din află de prin

transportul griului și paielor. La aceasta contribuie și faptul că lanurile sint curate, fapt ce permite ca spicele de griu să fie secerate cit mai de jos posibil. în paralel, se ară pentru culturile duble, cu toate utilajele disponibile, statate — ține mu, directorul dg|U garanția condiții dintre rișul griului la tre sfîrșitul acestei altfel. din cele 4 400 hectare au fost recoltate pînă acum 3 200 hectare. Concomitent, s-au balotat și paiele, care sînt transportate în sectoarele zootehnice".Cum arătam, secerișul griului este în plină desfășurare în majoritatea unităților agricole, mari suprafețe fiind recoltate acum și în consiliile unice agroindustriale Izvoru. Căteas- ca, Costești, Topoloveni, Pitești. Hărnicia și priceperea manifestate pe frontul actualei campanii vor avea, fără îndoială, ca efect imediat sporirea și mai mult a ritmului la seceriș, realizarea unor lucrări de cea mai bună calitate.

„Toate cele con- să precizeze Ion Nea- S.M.A. Miroși — ne că vom incheia, in cele mai bune, sece- nivelul consiliului că- săptămîni. De 4 400

Gheorqhe CÎRSTEAcorespondentul „Scînteii"
BUZĂU

Timpul favorabil și-l fac oamenii

ACTIVITATE BINE ORGANIZATĂ,
PRODUCȚIE LA NIVELUL

9O condiție esențială pentru realizarea integrală, la toți indicatorii a planului pe acest an o constituie asigurarea bazei energetice, gospodărirea judicioasă și economisirea severă a tuturor resurselor de energie electrică și combustibil. în vederea funcționării .normale a sistemului energetic național s-au stabilit o serie de măsuri menite să asigure creșterea gradului de disponibilitate a agregatelor din centralele electrice, efectuarea la termen și de calitate a reparațiilor, respectarea programelor de punere în funcțiune a roilor capacități de producție ș.a.în spiritul indicațiilor și orientărilor tovarășului Nicolae Ceausescu, organizațiilor de partid și organelor de conducere colectivă din unitățile Ministerului Energiei Electrice le revin in această perioadă sarcini deosebit de complexe, de mare însemnătate. Ele sînt chemate să tragă toate învățămintele din neajunsurile care s-au manifestat, să acționeze cu întreaga capacitate organizatorică pentru mobilizarea puternică a muncitorilor și specialiștilor în vederea folosirii depline, cu înalt randament, a tuturor echipamentelor si agregatelor energetice, pentru întărirea ordinii și disciplinei, astfel incit in toate unitățile producătoare de energie electrică realizările să se situeze la nivelul planului, al cerințelor economiei naționale.
LA TERMOCENTRALA IERNUT

PLANULUI!

n m

După o săptămină caniculară, luni 
fi marți, în aproape toate zonele județului Buzău s-au înregistrat puternice averse de ploaie, ceea ce a determinat întreruperea recoltării griului. Ca și în alte veri la fel de capricioase, ne-am convins și în aceste zile că timpul bun de lucru și-1 fac oamenii, prin buna organizare a activității. Faptul că pină în momentul de față grîul a fost strins de pe 48 la sută din cele 62 240 hectare cultivate, iar culturile duble au fost semănate pe 68 la sută din suprafața planificată constituie un argument în acest sens.Marți dimineață, pe cele 660 hectare care mai rămăseseră de recoltat, inginerul-șef al C.A.P. Poșta Cîlnău, Constantin Ghiță, identificase două sole de cite 80 hectare în care cele 10 combine puteau intra. „Să

mal aducem încă 6 de la C.A.P. Zărnești, fiindcă la ei doar spre seară se va putea lucra" — propune Ștefan Jipa, directorul S.M.A. Poșta Cîlnău. De la vorbă la faptă n-au trecut decît 40 de minute și la ora • 11 cele 16 combine lucrau din plin în lanurile zvîntate, grîul fiind descărcat din mers și dus direct la bazele de recepție. în urma preselor, baloțij de paie erau încărcați în 27 de atelaje și transportați rapid la sectorul zootehnic Sudiți din apropiere, creîndu-se astfel front de lucru pentru pluguri și semănători, în consiliul agroindustrial Topli- ceni aproape 50 la sută din lanurile de grîu au fost răvășite de vinturile puternice și de ploi. Alături de combine acționează formații de cosași și secerători, iar sub brazdele de paie nu găsim boabe de griu, semn
MEHEDINȚI

Inițiative bune de urmatSecerișul griului s-a extins pe tot cuprinsul județului "............... ~atenție deosebită se folosirii la întreaga combinelor. Aflîndu-ne pe parcursul unei zile în mai multe unități din lunca Dunării, am surprins secvențe de muncă ce demonstrează că ritmul la această importantă lucrare creș
te cu fiecare oră. întreprinderea agricolă de stat din Burila Mare are în cultură 820 hectare cu grîu. Agricultorii de aici și-au stabilit să st'rîn- gă întreaga producție în numai opt zile. Este posibil ? „Da, este posibil — 
ne spune inginerul Vasile Petrescu, directorul întreprinderii. Ne-am făcut calcule precise. Atît combinele, cît și mijloacele de transport au fost repartizate pe ferme, în raport cu suprafețele cultivate cu grîu pe care 
le dețin. Randamentul muncii l-am stabilit pe ore și zile. Efectiv, lucrăm 14 ore zilnic. Aceasta înseamnă că intrăm în lanuri la primele ore ale dimineții și încetăm munca o dată cu lăsarea întunericului. Pentru a cîștiga timp prețios, respectăm riguros două lucruri : descărcarea combinelor se face din mers și toți oamenii servesc masa în cîmp. în felul acesta, în mai puțin de patru zile, am recoltat griul de pe 415 hectare".Pe șeful fermei nr. 6, inginerul Gheorghe Haneș, il găsim alături de mecanizatori, in plină activitate. Are în permanentă supraveghere șapte combine. Munca a început o dată cu ivirea zorilor. Bineînțeles, nu înainte de a se face reglajele necesare. Adică : masa aparatului de tăiere a combinelor să fie menținută la 5 cm de la sol ; o bună etanșeitate pentru a nu apărea pierderi de boabe. Aici, ca și în alte ferme, constatăm că remedierile tehnice se fac pe loc. Pentru că și atelierele mobile au fost dotate din vreme cu întreg necesarul de piese de schimb.Duminică și luni.— zile de muncă spornică pentru toți cei de pe ogoa-

Mehedinți. O acordă acum capacitate a rele mehedințene — la cooperativa agricolă din Țigănași s-a realizat un adevărat record. A fost, pe tot parcursul zilelor, o singură „fereastră" — cea pentru pauza de masă. Mecanizatorii și cooperatorii de aici au dus deja la loc sigur producția de pe 469 hectare, din cele 650 hectare in cultură. Faptul că în unitățile din această zonă viteza zilnică planificată se depășește, are o explicație. Pe care ne-o dă inginerul Corneliu Hioară directorul S.M.A. Devesel „Pentru a recolta in perioada optimă griul de pe cele 3 870 hectare — cît dețin unitățile de pe raza acestui consiliu unic agroindustrial — am întreprins măsurile care s-au impus pentru ca descărcarea combinelor să se facă numai din mers. Știți cu cit echivalează timpul cîștigat astfel ? La forțele pe care le avem noi recoltăm zilnic peste norma stabilită cu 35 hectare mai seamnă că putem cu două zile mai data prevăzută".Ritmuri superioare celorte — după cum ne dovedesc aspec- , tele din teren și datele operative la zi — se înregistrează la recoltat și în unitățile din consiliile unice agroindustriale Gruia. Recea. Obirșia de Cimp, Șimian, Vînju Mare și Bălăcită. în schimb, în alte unități agricole rezultatele sînt sub posibilități, ceea ce impune ca inițiativele bune să fie grabnic generalizate pentru creșterea mai puternică a vitezelor de lucru la seceriș. Și o constatare pe care am mai semnalat-o în perioada recoltării orzului : in majoritatea unităților există insuficiente cantități de sîrmă și sfoară pentru balo- tatul paielor din care cauză s-a creat deja un decalai între recoltare și eliberarea de paie a terenului. Și, firește, din această^ cauză nu se realizează nici ritmul stabilit la însămînțarea culturilor succesive.

că mecanizatorii și-au reglat bine combinele. „în condițiile dificile de lucru din această săptămină, cu vreme destul de instabilă — ne spune Ion Marin, economistul-șef al consiliului, ritmul de recoltare s-a menținut totuși ridicat, aproape de cel stabilit. La orz am obținut o producție medie de 5 524 kg Ia hectar și âcum avem grijă să nu pierdem nici un kilogram de griu de pe cele 2 590 hectare cultivate".Urmărind oră de oră stadiul zvîn- tării lanurilor de griu, cei 12 com- binerl de la C.A.P. Boldu au reușit să recolteze,, in numai 3 zile, peste 300 hectare. Tot aici, cu cele 110 atelaje se transportă zilnic circa 500 tone' de paie, terenul fiind eliberat operativ. în solul umed, sămînța de borumb pentru boabe a fost încorporată deja pe 140 de hectare. „Pînă sîmbătă — ne precizează Ene Gîrban, președintele unității — vom încheia recoltarea griului de pe cele 720 hectare. în săptămină viitoare vom finaliza și însămînțarea culturilor duble de porumb și legume".La fermele Ghergheasa și Amara ale I.A.S. Rîmnicu Sărat, grîul de pe cele 860 hectare a fost strîns, combinele fiind concentrate acum la fermele Centru și Rimnicu Sărat. „Duminică vom pune punct campaniei de recoltare a păioaselor spune inginerul Ion torul întreprinderii, tisfacția încadrării optime de recoltare,nu am înregistrat pierderi, iar producțiile medii de orz și griu obținute sînt mai mari decît cele planificate Ne grăbim să finalizăm în- sâmînțarea culturilor duble pe cele 1 500 hectare, pentru că, spre deosebire de anii trecuți, acum avem cele mai favorabile condiții pentru realizarea unor producții suplimentare de porumb".

ne Manole, direc- Dincolo de sain perioadele ne bucurăm că

mult. Aceasta în- încheia devreme recoltatul față deprevăzu-

Virqiliu TATARUcorespondentul „Scînteii
ȘIMLEU SILVANIEI : Produse noiUn colectiv de specialiști din cadrul întreprinderii de materiale izolatoare din Șimleu Silvaniei a asimilat și introdus în fabricație produse noi și modernizate. Detalii ne furnizează loan Simonca, ingi- nerul-șef al întreprinderii.— Este vorba de noul sortiment de împîslitură din fibră de sticlă, cu bitum aditivat și impislitura ne- bitumată avind 120 de grame pe metrul pătrat. Primul produs este deosebit de . solicitat pentru executarea lucrărilor de izolații, la con-

și modernizatestrucțiile industriale și social-cul- turale, iar cel de-al doilea este utilizat pentru tapet și mochetă. Noile produse sînt foarte solicitate și la export. Ele sînt mult mai rezistente, sînt ușor de pus in operă de către beneficiari și asigură îmbunătățirea calității hidroizolațiilor. Asimilarea și fabricarea lor contribuie la valorificarea superioară a materiilor prime și materialelor, la realizarea unui important spor de producție industrială. (Eugen Teglaș).

Stelian CHIPERcorespondentul „Scînteii''

în perioada care a trecut din acest an, energeticienii de la Centrala termoelectrică din Iernut au livrat .suplimentar sistemului energetic național 120 milioane kWh energie electrică, în condițiile în care consumul tehnologic propriu a fost mai mic decît cel planificat cu peste 4 000 tone combustibil convențional. Concomitent s-au efectuat o serie de reparații și revizii în vederea bunei funcționări în continuare a centralei electrice. încadrată într-un context mai larg — care cuprinde programul de modernizare a agregatelor energetice — pregătirea reparațiilor capitale și curente a demarat, practic, încă în toamna anului trecut, astfel că în aceste zile se înregistrează o perioadă de vîrf în execuția lucrărilor atît la centrala din Iernut, cit «și la cea din Fîntinele. „La centrala termoelectrică Iernut — ne spune inginerul Viorel Cerghi- zan. directorul întreprinderii electrocentrale Mureș — preocuparea noastră principală in această perioadă o reprezintă modernizarea ,a două turbine — una de 200 MW și alta de 100 MW, lucrări ce vor contribui la creșterea atît a siguranței in funcționare, cit și a randamentului de producție. Bunăoară, prin modernizarea prevăzută la turbina de 200 MW, la care preconizăm inlocui- rea principalelor subansamble. consumul specific de combustibil va fi diminuat cu 1.5—2 la sută, ceea ce echivalează cu reducerea consumurilor cu peste 5 000 tone combustibil convențional pe an. Bineînțeles, efecte similare se vor înregistra și la grupul de 100 MW".Dat fiind însă că programul de opriri in vederea reparațiilor (modernizărilor) a început cu o intîr- ziere de circa 45 zile, ce s-a întreprins pentru, urgentarea efectuării lucrărilor și înscrierea lor în graficele de execuție ? Mai intîi, reținem amănuntul că atit baza materială necesară, cit și documentațiile tehnice au fost asigurate din timp, astfel încit, in aceste zile, se înregistrează o concentrare maximă de forțe atit din partea beneficiarului, cit și a executantului — trusturile antrepriză generală „Energomontaj" și „Energoconstrucția" București — care participă cu peste 350 de mon- tori turbine, lăcătuși cazane, armă- tori, electricieni AMC-iști, izolato- riști termici și personal de alte profesii. Concret, la această dată se află în plină .-desfășurare lucrările . de reparații capitale la grupul nr. 5 de 200 MW. Au fost înlocuite o serie de subansamble de la turbină și cazan, cum sint : ventilele de ' închidere rapidă, conductele de înaltă presiune și temperatură, care alimentează degazprul grupului ; au fost reparate pompele de răcire, condensatorul și altele. Lucrările da

reparații se încadrează în graficele de execuție.' „Un punct distinct, cadrul reparațiilor — inginerul Constantin atelierului proiectare de la Centrala termoelectrică Iernut — îl reprezintă programul de controale și verificări ale instalațiilor. Fiecare echipament și instalație sînt testate riguros și îndeosebi în locurile unde se află presiuni și temperaturi ridicate se fac controale cu caracter preventiv în scopul eliminării oricărui defect care ar putea apărea în timpul exploatării". La precizările de mal sus să adăugăm și faptul că, prin contribuția tehnică a specialiștilor de aici, a fost pus la punct, alături de a- plicarea unor metode moderne de control, un laborator propriu de control nedistructiv al metalului. Totodată. pentru grăbirea reparațiilor capitale și a celor curente, in condiții de înaltă calitate, specialiștii Centralei termoelectrice Iernut au pus la punct o tehnologie nouă, eficien-

prioritar, în ne precizează Ilicea, șeful

tă, de răcire a turbinelor de 100 și 200 MW. Concret, dacp prin tehnologia veche răcirea subansamblelor turbinei, in vederea începerii reparației, se realiza natural (durata operației fiind, în medie, de peste 100 de ore), prin tehnologia răcirii cu aer circulat prin interiorul corpului turbinei, aplicată în premieră aici, timpul de răcire este scurtat cu peste trei zile pe grup. Nouă este și metoda aplicată pentru curățirea țevilor schimbătoarelor de căldură, cu jet de aer sub presiune. Este o invenție a specialiștilor de aici, preluată și generalizată și în reparațiile de acest gen de la alte centrale electrice. Ea prezintă avantajul că se efectuează în condițiile în care instalațiile se află în funcțiune și nu necesită personal specializat pentru executarea lor. De — unele parațiile duce la reducerea substanțială acest an a duratei de staționare a instalațiilor.
Gheorqhe GIURGIUcorespondentul „Scînteii"

lucrări- remarcat că aceste măsuri aplicate cu succes și în re- capitale din 1987 — vorîn

LA TERMOCENTRALA IȘALNIȚA

Orice amînare este păgubitoareTermocentrala una din marilean. de la Ișalnița este unități energetice care funcționează pe bază de cărbune. De aici, zilnic se pulsează în sistemul energetic național milioane de kilowați-oră de energie electrică. Este firească, deci, preocuparea per- .. manentă a muncitorilor și specialiștilor pentru exploatarea eficientă, la parametri superiori a fiecărui agregat. Astfel, pe baza programului de modernizări, energeticienii doljeni, împreună cu specialiștii de la ICEMENERG (Institutul de cercetări și modernizări energetice) București, au adus îmbunătățiri la unele echipamente. Printre altele, pentru compensarea reducerii puterii calorifice a lignitului primit, s-au aplicat o serie de modernizări la instalațiile de preparare a prafului de cărbune de la cazanele de 370 și de 510 tone abur pe oră, ceea ce a dus Ia creșterea cu 20 la sută a debitului măcinat. De asemenea, s-au aduă îmbunătățiri la cazanele 3 și 4, în vederea sporirii capacității debitului de abur.Avînd în vedere ponderea pe care o deține termocentrala Ișalnița în sistemul energetic național, deosebit de important este ca pînă în luna octombrie să fie realizate în totalitate reparațiile planificate. Această cerință se impune cu atit mai mult atenției cu cit o serie de reparații din anii trecuți au fost amînate, ceea ce a determinat reducerea gradului

de siguranță în funcționarea agregatelor. Ce relevă situația la zi ? La partea de termoficare s-au reparat cazanele nr. 3 și 4, precum și turbinele nr. 3, 6 și 4. Dar problema problemelor în ceea ce privește reparațiile o constituie grupurile energetice mari. Deși în luna aprilie era planificat pentru reparații blocul nr.1 de 100 MW, nu s-a primit apro-, bare pentru oprirea Iui de Ia dispeceratul național. După numeroase aminări, de curînd a intrat în reparație grupul nr. 7 de 315 MW. Această situație a fost determinată în principal de neasigurarea unor materiale de către unii furnizori și de mult discutata problemă a fasonării . țevilor de înaltă presiune și temperatură. De aproape trei ani, ele au fost achiziționate din import. Deci țevile există. Dar au urmat lungi perioade de tergiversări pentru acceptarea de către întreprinderea „Vulcan" București a executării operației de fasonare, timp in care acest agregat energetic de mare capacitate a funcționat la parametrii și în condiții de siguranță în exploatare scăzute.Iată de ce este necesar ca pentru realizarea programului de reparații să fie asigurată baza materială in structura și volumul prevăzute.— Aceasta este, într-adevăr, o problemă de care deDinde in bună măsură calitatea reparațiilor ne spunea inginerul Marin Piculescu, di-

rectorul adjunct al Intreprinder electrocentrale Craiova. Afirm acea; ta întrucît și în anii precedenți, date rită neasigurării bazei materiale, ai fost nevoiți, în unele situații, t „cirpim" utilajele, care și așa sîi destul de vechi și nu mai pot c randamentul stabilit. Pentru a re; liza întocmai programul de repar; ții pe acest an avem nevoie de țe; vă de cazane, care nu este asigurat njci la această dată în cantități: repartizate. Astfel, întreprinderi „Republica" are o restanță la zi c 8 tone țeavă 10'Cr Mo 10. tip 32X8 19 tone țeavă 35X5 și 13 tone țeat 45X4. Dacă nu ni se livrează acea; tă țeavă, programul de reparații esl pus sub semnul incertitudinii.Este o situație cu atît mai de n< înțeles cu cît și colectivele de oamei ai muncii din industria metalurgii și construcțiilor de mașini au r< simțit în anumite perioade efecte alimentării nesorespunzătoare cu i nergie electrică. Ca atare, cu ce mai mare răspundere trebuie să » înțeleagă că problema asigurăr energiei este o problemă prioritari ceea ce impune ca toți factorii să-i onoreze exemplar sarcinile ce le r< vin în acest domeniu.în ce-i privește, energeticienii c la Ișalnița fac eforturi susținui pentru urgentarea executării reps rațiilor. Astfel, a fost extinsă și d versificată gama pieselor de schiir recondiționate, a căror valoare i ridică, în primul semestru, la 1,8 m lioane lei. volum mult sporit față c anii anteriori. Aici se realizează, c forțe proprii, piese complexe pentr transportoarele de zgură de la caz; nele de 510 tone pe oră, piese per tru benzile Redller de la morile c cărbune ale grupurilor de 50 șl 1( MW, piese care, pînă nu de mul erau aduse cu mari eforturi și chei tuieli de Ia diferiți furnizori di țară. Totodată, este evidentă preocv parca pentru perfecționarea organ zării muncii. Astfel, s-au constitu formații specializate pe grupe c utilaje și instalații a .căror activitat de reparații este organizată în acor global. întregul personal care efe< tuează lucrări de reparații frec ventează săptămînal cursuri d pregătire profesională complexă, tec retică și practică. L_ lizează cauzele ce au ____________unele deranjamente și opriri acc; dentale, luîndu-se operativ măsurii ce se impun pe baza demonstrațiile practice făcute de specialiștii un, tății.Se poate aprecia cu deplin tem; că energeticienii de aici dispun d experiența și pregătirea profesional necesare pentru înfăptuirea exen piară a programului de reparați astfel incit Centrala electrică d termoficare Ișalnița să intre în se zonul rece cu utilajele si agregatei în stare bună de funcționare. M; susținut trebuie acționat însă pentr asigurarea bazei tehnico-materiale.
Nicolae BABALAUcorespondentul „Scînteii

Lunar se ana determina

LA ÎNTREPRINDEREA MINIERA VALEA DE BRAZI
I

în funcțiune, o nouă 
de extracție de mareVastul program de investiții ce se materializează în cadrul Combinatului minier Valea Jiului prevede. pentru această perioadă, intrarea in funcțiune a unor noi capacități de producție menite să contribuie la creșterea extracției de. cărbune. Printre acestea se numără și instalația de extracție a cărbunelui din subteran, care a fost pusă în funcțiune de curînd i Valea mai noila întreprinderea minieră de Brazi, una din cele 1 mine ale Văii Jiului.Cadrele din conducerea natului, specialiștii de la tul de cercetări, inginerie logică și proiectări miniere pentru huilă din Petroșani., colectivul întreprinderii antrepriză de con- strucții-montaje miniere din aceeași localitate, punindu-și în valoare capacitatea lor creatoare, au decis. ca. prin adoptarea unor noi soluții tehnice, de translație a instalației, de punere în funcțiune importante capacități de să fie substanțial redus.După întocmirea proiectului, constructorii au trecut la perfectionarea subansamblelor turnului și contrafortului în atelierele proprii din Petroșani și Vulcan. Echipele de lăcătusi-montori. conduse, de Dumitru Bîrlad. Francisc Denes și maistrul principal Ion Vîlcu. și-au organizat activitatea în flux neîntrerupt. fiind îndeaproape asista-

combi- Institu- tehno-

asamblare și termenul a acestei producție

te de cadre tehnico-inginerești si proiectanti. în același timp, asamblarea picioarelor contracorpului și a grinzilor de rigidizare s-au executat chiar în incinta minei, la locul de ridicare a instalației.O dată încheiate lucrările de confecționare a tuturor părților componente ale instalației, o formație de muncitori de la secția de utilaj și transport a ' I.A.C.M.M. Petroșani, sub conducerea ing. Ludovic Talpay. a efectuat întregul transport agabaritic de subansam- ble la mina Valea de Brazi. Aici, împreună cu beneficiarul, brigada nr. 5 de construcții, condusă de subinginerul Emil Tutunaru. a pus în operă proiectul de asamblare a instalației, la care au lucrat efectiv și echipele care au confecționat subansamblele. A urmat o avanpremieră : ridicarea de la sol a contrafortului și a turnului de metal. înalt de 53.5 m. cel mai înalt turn de metal din tară. Ancorat cu cabluri puternice de oțel de patru macarale de mare capacitate, uriașa construcție din metal a fost ridicată în poziție verticală în 32 de ore. Timp în care oamenii nu au părăsit nici un moment utilajele, veghind ca sarcina să nu se dezechilibreze și reușind cu bine operațiunea de cuplare a contrafortului cu cadrul turnului, de ghidare.După cum ne-a declarat ing. loan Lasat. directorul I.A.C.M.M. Petroșani. construcția și asamblarea

instalație 
randamentla sol a instalației a facilitat desfășurarea concomitentă a lucrărilor de spălare a puțului, care are o adincime apreciabilă, de peste 600 m. Tot aici s-au turnat peste 1 100 mc beton pentru fundația instalației și 38 tone armături de oțel-beton. în perioada cînd efectuau aceste lucrări deosebit de importante pentru accelerarea ritmului execuției, inginerii proiectanti ai instalației — loan Sdhuster, Mihai Varga. Dumitru Schiopu — subinginerul loan Pleșa. de la institutul de cercetări. Constantin Dincă. directorul adjunct al I.A.C.M.M. Petroșani, inginerii Ni- colae Bogdan și Elisabeta Ciurea, împreună cu beneficiarii și alte cadre tehnico-inginerești. specialiști și constructori-montori. au coordonat și executat operațiile de montare a căii ferate de translatare și a instalației hidraulice de tractare. cu 20 de cricuri și cărucioare mecanice, precum și a platformei proiectate si realizate de I.P.S.R.U.E.E.M. Petroșani. în secția condusă de Francisc Matyas.După montarea traductorilor liniari și cuplarea lor la dispozitivul electronic s-au făcut racordurile hidraulice de la agregat la cilindri și s-au întins fringhiile de ancorare a instalației. Cînd totul a fost gata. Ion Pleșa. la comanda primită. a pus în funcțiune instalația hidraulică de acționare a două îm-

\

pingătoare : unul așezat pe turnul metalic, altul pe contrafort. Pe toți cei de față i-a cuprins emoția, încet, imperceptibil, colosul de metal așezat pe cele 10 cărucioare metalice a pornit pe șinele căii de rulare cu viteza de 3 cm pe minut, ca apoi viteza să crească la... 30 de cm pe minut și. în final, să se reducă Ia doi centimetri pe minut. De la locul de montaj pină la cel drumul rat de 14.30.O reușită deplină.
de amplasare a fost de ...23 la ora 9,41 și definitivă, m. dar a du- pînă la ora

munca plină de abnegație si dăruire patriotică a specialiștilor și muncitorilor de aici, hotărîți să contribuie la creșterea producției de cărbune cocsificabil a țării. Această premieră națională în mineritul românesc a permis reducerea termenului de punere în funcțiune a instalației de extracție 9 luni, ceea ce înseamnă zeci mii de tone de cărbune extrase plus pentru metalurgie.
cu de în

care atestă Sabin CERBUcorespondentul „Scînteii"
___y
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SI SPIRITUL REVOLUȚIONAR
9Transformările economico-sociale structurale produse în societatea locialistă românească, de 23 de ini încoace, validează cu pu- ;erea faptului de viață împli- lit adevărul că Istoricul Contres al IX-lea al partidului, din ulie 1965, a marcat un moment de :otitură în evoluția procesului revoluționar românesc, determinînd. ișa cum sublinia recent tovarășul Vicolae Ceaușescu. o nouă etapă in ictivitatea partidului nostru și în jrogresul social al patriei, deschi- :ind „calea gindirii și activității ireatoare, a perfecționării întregii nunei de conducere și făurire a noii irinduiri, a socialismului in Komâ- iia“. Caracterul revoluționar al a- :estel noi etape rezidă și in ruptura îotărîtă cu o serie de stări de lu- :ruri negative și greșeli săvîrșite in jrimil ani ai construcției socialiste, :U concepțiile dogmatice, imobiliste ii șabloniste. cu atitudinile nihiliste lată de tradițiile progresiste ale recutului nostru, de subapreciere a ncrederii în forțele proprii ale po- jorului român.Continuitatea procesului revolu- lonar în această perioadă distinctă iin istoria României socialiste, de lupă Congresul al IX-lea, semnifi- ă imprimarea unor caracteristici îoi progresului economico-social, ntensificarea ritmurilor dezvoltării ie toate planurile și trecerea spre> economie intensivă, de inaltă eficiență și productivitate. înfăptuirea mor asemenea obiective cu carac- er revoluționar, cu consecințe lirecte in planul ridicării calității nuncii și vieții poporului, presupu- le angajare competentă și respon- abilă a comuniștilor, a tuturor oa- nenilor muncii în Îndeplinirea •xemplară a planurilor și progra- nelor de dezvoltare a patriei, promovarea creativității și exigenței in ot ce se înfăptuiește în producția naterială și în viața politică, știin- ifică și spirituală. Se cere, totoda- ă. luptă neîmpăcată cu vechiul, cu ngăduința față de lipsuri și încăl- ările aduse normelor și principiilor ocialismului. cu abaterile de la llsciplina muncii ș! a relațiilor so- iale, de la legalitatea socialistă, cu ipsa de exigență și toleranța, cu ubstituirea valorilor autentice cu îonvalori.Teza continuității procesului revo- uționar în etapa actuală a construc- >ei socialiste, enunțată de secre- arul general al partidului, tovarășul Jicolae Ceaușescu, exprimă o ca- acteristică esențială a dezvoltării ocietății socialiste românești în irezent si în perspectivă și consti- uie, totodată, o contribuție origina- î la dezvoltarea teoriei marxiste lespre revoluția și * construcția socialistă. în actualul stadiu al procesului revoluționar, eminamente constructiv, trecutul, prezentul și iitorul socialist se împletesc într-o. lialectică sul generis, in care acu- nulările de ptnă acum, cu deosebire ele din anii rodnici ai „Epocii iicolae Ceaușescu", se constituie in iremise pentru o nouă dezvoltare.> calitate nouă a muncii și vieții în- regului popor. în fața poporului >ostru se află astăzi obiective și arcini de construcție si perfecțlo- iare care au un caracter revoluțio- lar, fiind Înscrise în Programul (artiduiui. in documentele Congre- ului al XIII-lea. a căror transpu- tere în viață cer angajarea neabătu- ă intr-o muncă de calitate, spirit le luptă pentru atingerea unor per- ormanțe înalte de progres pe ca- ea făuririi societății socialiste mul-

dezvoltate. „Să nu uităm moment, arăta tovarășul Ceaușescu în expunerea aprilie, prezentată in fațatilateral nici un Nicolae din 29 __ _____  .Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., că procesul revoluționar nu s-a încheiat o dată cu instaurarea puterii democratice a clasei muncitoare sau cu făurirea socialismului, ci el continuă și va continua, reprezentind garanția dezvoltării continue a socialismului si trecerii la făurirea comunismului".Partidul Comunist Român, tn anii de mărețe înfăptuiri de după Congresul al IX-lea, a elaborat o strategie revoluționară a construirii socialismului și comunismului în țara noastră, definind etapele acestui proces șl acționind in raport cu caracterul lor complex, cu multiple trepte de ascensiune. în decursul

23 DE ANI
DE LA 

CONGRESUL AL IX-LEA 
AL PARTIDULUI

cărora principiile șl valorile noii orînduiri se extind și se aprofundează în luptă cu cele vechi, invin- glnd o serie de greutăți șl contradicții. Este vorba de un proces în care sistemul politic democratic socialist. formele de organizare, planificare și conducere socială, relațiile de producție și sociale, întregul organism social se perfecționează continuu.Potrivit „Doctrinei Ceaușescu", elaborată și dezvoltată din 1965 incoace, înfăptuirea acestor prefaceri revoluționare este de neconceput fără revolutionarea omului însuși, a modului său de gîndire. de conștiință și comportare, fără eliminarea răminerilor în urmă ce se mai constată in educarea și formarea oamenilor muncii. Este necesar, sublinia in acest sens secretarul general al partidului, „să înțelegem că ne găsim intr-o asemenea etapă de dezvoltare în care activitatea ideologică, politico-educativă. nivelul general de cultură reprezintă un factor de importantă deosebită pentru întreaga noastră activitate de partid șl de stat, pentru însăși opera de făurire cu succes a societății socialiste". Principiul multilateralității in înțelegerea dezvoltării socialiste se află la baza conceptului de spirit revoluționar pe care-1 promovează partidul nostru astăzi. Spiritul revoluționar se constituie în a- cest cadru ca o valoare moral-poli- tică și ideologică axială a societății noastre socialiste contemporane, care se exprimă printr-un Set de Cerințe față de membrii săi, față de comuniști și cadrele de conducere, de calitatea cărora depinde exercitarea la un nivel tot mai înalt a ro-

9lului partidului de centru vital al întregii națiuni, al întregii societăți socialiste.Formarea in spirit revoluționar a tuturor oamenilor muncii, a tineretului cu deosebire, rezidă în înnobilarea profilului moral-politic și spiritual al acestora cu valorile și principiile socialismului, cu concepția revoluționară a emancipării umane autentice, cu tot ce a creat mai bun cultura și cunoașterea umană.în concepția partidului nostru, a secretarului său general, educarea in spirit revoluționar are ca o componentă esențială formarea unei gindiri politice noi. bazate pe aplicarea creatoare a principiilor și legităților generale ale socialismului in condițiile specifice ale țării noastre, ale fiecărei etape a evoluției noii orînduiri și a lumii în ansamblul ei, respingind orice înțelegere statică, șablonardă și reducționistă a socialismului. nesocotirea realităților și a tendințelor noi ce se conturează pentru stabilirea celor mai potrivite soluții și măsuri. Spiritul revoluționar în activitatea partidului presupune cunoașterea permanentă a realităților, a contradicțiilor care apar și acțiunea hotărîtă pentru înlăturarea lor la timp, prin soluții corespunzătoare principiilor socialismului.Desigur, spiritul revoluționar de care este nevoie pretutindeni, in orice domeniu al construcției socialiste, nu-i o cerință abstractă, criteriile sale general-politice îmbinin- du-se cu cele specifice dintr-un domeniu sau altul al vieții sociale. Ținând seama deopotrivă de criteriile politice generale și de cele specifice din fiecare domeniu, partidul are misiunea de răspundere in fața poporului de a asigura dinamismul continuu al societății, de a potența voința și aspirația sa spre noi trepte de progres, garantînd astfel perfecționarea ei continuă, dezvoltarea formelor democratice de organizare și conducere, afirmarea plenară a personalității umane in sfera creației materiale și spirituale. Tocmai de aceea, spiritul revoluționar caracterizează și trebuie să caracterizeze. in. primul rind, activitatea partidului ca forță politică conducătoare. stilul și metodele sale de muncă și conducere, gindirea și ideologia sa. activitatea membrilor săi. „Este bine cunoscut, sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, că fără energia și căldura soarelui nu noate exista viață pe pămint. Tot așa. fără un partid revoluționar nu pot exista transformări progresiste, nu se poate făuri cu succes socialismul și comunismul. viitorul de aur al omenirii".Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu din 29 aprilie, tezele și ideile ei de excepțională valoare teoretică și practică, larg dezbătute în această perioadă în întregul partid, in organizațiile de masă și obștești, vor impulsiona fără indoială. procesul educației revoluționare și patriotice a maselor, creșterea rolului activității teoretico și politico-ideologice în formarea omului nou, în înfăptuirea obiectivelor Programului partidului, a ho- tărîrilor Congresului al XIII-lea, ale Conferinței Naționale.
Prof. unlv. dr. Ion FLOREA

MMHi

Imbinînd studiul disciplinelor fundamentale cu practica productivă, elevii Liceului industrial „Textila — Dunăreană" din municipiul Giurgiu se pregătesc intens pentru profesia a- leasă. încă de pe acum, in atelierul de țesătorie al școlii (in fotografia din stingă) munca lor
s-a concretizat Intr-o depășire substanțială a planului de producție în această etapă trimestrială de școlarizare, Tot ei sint deținătorii a 133 ’ de premii și mențiuni obținute în faza județeană a Festivalului national „Cintarea României". Și elevii Liceului industrial nr. 3 de

chimie din aceeași localitate au obținut locul I în întrecerea școlară la concursul pe meserii din județ. Iată-i pe cîțiva dintre ei (in fotografia din dreapta) în laboratorul de tehnologie chimică la o oră de lucrări practice. (Eugen Dlchiseanu).
PERFECTIONAREA PREGĂTIRII MULTILATERALE A ELEVILOR

Înaltele valori educative ale istorieiIstoria, această adevărată „magister vitae", după cum o numeau anticii, a fost și a rămas tezaurul nesecat al vieții însăși, izvor de pilde, temei al existenței fiecărui popor, în ea afli „îndemn la faptă bună", cum se exprima M. Kogălniceanu, ea „resimte viitorul fără de sfîrșit" (N. lorga), e „cea dinții carte a unei nații" (N. Bălcescu). Poporul român află în cartea de aur a istoriei sale trecutul de lupte și jertfe ale strămoșilor care ne-au lăsat moștenire un nume de cinste, demnitate și hărnicie, o patrie liberă și independentă. Prezentul socialist și viitorul comunist al patriei se clădesc pe faptele de muncă și profundă răspundere revoluționară ale fiecărui iiu al tării și care incorporează în ele cunoașterea și ' "nostru istoric, patriotice și că aparținem României, Nicolae Ceaușescu".Școala, ca instituție, a preluat ca tradiție și a păstrat constant istoria printre disciplinele cele mai importante. adevărată necesitate de suflet. dar și necesitate obiectiv-for- mativă a fiecărui cetățean. Pe drumul lung al predării istoriei s-au înlănțuit în cultura românească numele unor dascăli de primă mărime : Aaron Florian, M. Kogălhiceanu, V. A. Urechia, N. Iorga, C. C. Giu- rescu, toți aceștia și mulți alții re- găsindu-se în numitorul comun al vocației, dăruirii și patriotismului, folosite fără rezervă In formarea tinerei generații. Astăzi, cînd calitatea de revoluționar și om politic nu mai este apanajul unei „elite", ci o trăsătură a noastră, a tuturor, ca făuritori conștienți ai României socialiste, astăzi, cînd pregătirea politică și de specialitate trebuie să se îmbine armonios — așa cum ne cere secretarul general al partidului și în

cinstirea adinei mindria trecutului sentimente legitimă „Epocii

recentele expuneri la ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 29 aprilie și la Consfătuirea de lucru cu activul și cadrele de bază din domeniile activității organizatorice, ideologice și politico- educative — la cele mai înalte cote, predarea Istoriei dobindește semnificația unui act politic, revoluționar, cu profunde Implicații patriotice, e- ducative. Iată de ce secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, sublinia : „Nu se poate vorbi de educație patriotică socialistă fără cunoașterea și cinstirea trecutului, a muncii și luptei înaintașilor". De aceea, profesorului de istorie de astăzi, de oriunde s-ar afla in cuprinsul țării și de la orice nivel de organizare a invățămintului românesc, îi revine nobila misiune de a continua ceea ce generațiile de înaintași au făcut-o cu prisosință : de a educa în spiritul patriotismului tinăra generație prin predarea istoriei. Dincolo de legile și programele școlare în acest sens, prin respectarea lor și prin tot ceea ce tehnologia didactică modernă ne pune astăzi la dispoziție, ușurîndu-ne considerabil activitatea la catedră, munca noastră nu va fi întreagă, nu va transmite sentimente patriotice care să se dezvolte in convingeri la generația tinără dacă dascălul de. azi nu va pune căldură și forță, sentiment și trăire, tot umanismul și calitățile sale de bun patriot, personalitatea și propriul exemplu sprijinite pe un vocabular ales cu grijă, într-un demers egal și constant, tenace și maleabil totodată, pe care trebuie să-1 facă în munca sa de făurire a omului nou, datorie majoră față de istorie, patrie, partid și popor.
Prof. Muqur MOȘLiceul „M-ihai Viteazul", București

Rolul instructiv al activităților 
extrașcolare

PETROȘANI

Embleme contemporaneIntr-un album muzeal. din București am descoperit imagini din orașul meu. Privin- du-le, aveam sentimentul că revăd locuri necunoscute mie. Și totuși, era orașul meu. Revederea. de la distantă, cu orașul de azi are loc seara tirziu, și cu mult înainte, la capătul pasarelei de la gară, orașul iși trimite avanposturile sale de lumină, in care imi place să descifrez niște soli ai ospitalității. Deocamdată sînt stil- pii din beton supli, tuburi fluorescente, un bulevard larg, mari spații unde, desigur, patronează nevăzut gindul proiectanților, un intreg „decor preventiv". dar orașul pe care îl știam altădată nu se vede încă. Poate am greșit direcția, și așezarea pe care o cunoscusem eu nu e vechea, îmbîcsită de fum și- praf de cărbune, capitală pe atunci a poluării — Petroșani — imi zic. Nici cind trec printre primele blocuri, apoi printre altele. decizîndu-mâ cu greu asupra direcției — de unde ati- tea blocuri, știam doar de un cartier foarte modern de acum 20 de ani, „Aeroport" ! Acum îl căutam și nu-I găs.eam. fusese pe-aici, poate după prima cotitură. Nici cînd ajung intr-o piață centrală cu hotel, casă de cultură, teatru. de o arhitectură care îmi fură privirea. nu încetez de a suspecta o greșeală, transplantul într-un loc sau o altă localitate.Despr.e multe alte locuri unde revii după o absentă îndelungată poți susține, la urma urmelor, că pășești pe altă planetă, sîntem obișnuiți cu schimbările spectaculoase, a- parțin acestei epoci. La Petroșani, sentimentul surprizei capătă insă o acuitate singulară, insolitul vine dintr-o răsturna

re de principii foarte solid înfipte in natura însăși' a lucrurilor. Consideram Petroșa- niul un centru minier cu frumoase tradiții, o ..cetate" a mineritului, după știuta imagine delimitativă, adică un teritoriu oarecum definitivat. Ștafeta mineritului românesc fusese preluată insă și dusă mai departe la Gorj, Vilcea sau Anina — acolc da. e- volutia pe coordonate spectaculoase erau mai simplu de acceptat, a- cestea fiind zone ale prefacerilor ivite, cum se spune, peste noapte. Aici, unde aproape o sută de ani de tradiție minerească impuseseră dimensiuni intr-un fel consolidate —, mine în oraș sau oraș in mine, simbioză vitală, conviețuire de frați siamezi —. stăruia impresia că nici un pas mai departe nu ar fi posibil, deoarece cetatea nu și-ar putea dărima zidurile fără grave riscuri ; aici, așadar, întinerirea bruscă părea neconformă cu realitatea, opusă ei. Și totuși...Petroșaniul e un oraș a cărui energie impresionează. Și nu e vorba doar de metamorfoza exterioară, de cetatea universitară, care de 40 de ani domină maiestuos așezarea. dindu-ti impresia că traversezi vechile centre europene academice. în uniformele studenților care dădeau tonul si plasticitate peisajului. Grupurile de tineri cu cărțile sub braț, coborînd treptele de marmură albă sau urând cărările spre amfiteatrele facultăților miniere, ieșind din tumultul o- rasului. de la Teatrul de stat „Valea Jiului", Muzeul mineritului, clubul studențesc sau casa de cultură dau de veste că lumea în care trăim are ndl pasiuni și repere durabile. distincte, atit de solidare în marea o- fepsivă a progresului.Saltul spre cultură și civilizație este cu

adevărat cel mai spectaculos dintre toate transformările înnoitoare pe care le cunoaște Petroșaniul. După aproape 22 de ani de transformări edilitare și sociale, în 1988, numai la Petroșani se află o populație studioasă de peste 31 000 de oameni, dintre care 4 000 de studenți, doctoranzi și cursanți ai invățămintului postuniversitar. Cetatea universitară a mineritului românesc, care a dat industriei noastre peste 10 000 de specialiști de inaltă clasă, și-a asumat încă de la începutul existenței sale aspectul unei așezări polivalente deosebit de complexe : o aulă cu “196 de locuri ; 19 amfiteatre cu 2 049 de locuri, 47 laboratoare, o platformă pentru ma-' șini miniere, 5 ateliere de microproducție, numeroase cabinete de cercetare-proiec- tare, săli și terenuri de sport, o bibliotecă cu 300 000 de volume și cămine ce găzduiesc peste 3 000 de studenți. Numai în ultimii 20 de ani au fost tipărite pe plan național 126 de volume aparținind autorilor — cadre didactice ale institutului și alte 80 pe plan local ; gin- direa științifică minieră petroșeneană. un adevărat tezaur de valori, se află în peste 35 de biblioteci de notorietate internațională. atrăgînd atenția asupra vitalității școlii românești de minerit, a prestigiului său în lume.Este o sete de modernizare, de învățătură și civilizație, de demnitate și autentic, pe care am descoperit-o cu gîn- dul la vederea acelor imagifii-simbol. încărcate de frumos și visuri oferite cu generozitate de societatea noastră socialistă.
Dumitru Reni 
IONASCU
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• Valoros izvor documentar. într-una din ședințele Laboratorului de studii otomane din cadrul Facultății de istorie-filozofie a Universității din București, ne scrie tovarășul Mihai Maxim, vicepreședinte al laboratorului, au fost înfățișate o serie de rezultate ale cercetărilor întreprinse asupra trecutului localității Vadu. din județul Constanța. Astfel, prof. Stelian Dumitrescu a folosit, în acest scop, pe lingă categoriile clasice de izvoafo istorice, un sondaj in memoria colectivă a satului, alcătuind un amănunțit. chestionar istoric; din răspunsurile primite s-a constată! că in toponimia așezăriise păstrează date despre fapte ce coboară in timp pină cu două secole in urmă. Astfel, din perioada dominației otomane asupra Dobrogei au supraviețuit o serie de denumiri folosite de populația românească („satul creștinilor", „drumul vinului", „bisericuța"), tot atitea mărturii de preț ale neîntreruptei sale continuități în zonă, in care, de altfel, un document turcesc din 1574—1575 consemnează aici mai multe nume românești : Ionică, Tudoran Marin, Constantin Micu, Gheorghe Românul și Dragomir Românul.
• Tradițiile bogate ale unei 

școli buzoiene. Recem. la Buzău a fost descoperit un raport al- profesorului Dionisie Romano, datat 29 aprilie 1838, prin care informează „Eforia școale- lor“ in legătură cu măsurile întreprinse de „ocîrmuirea locală" pentru aplicarea „poruncii" referitoare la școlile de. prin satele din jurul Buzăului. Raportul conține informații prețioase privind organizarea și funcționarea școlii normale de la Buzău, acesta numărindu-se printre cele 4 județe ale Munteniei (alături de Dolj, Gorj șl Mehedinți) în care s-au deschis la 20 aprilie 1838 școli de pregătire a învățătorilor. Școala normală din Buzău a existat pină in epoca contemporană, bogata sa tradiție fiind continuată azi de liceul pedagogic „Spiru C. Haret". Documentul atestă astfel împlinirea a 150 de ani de învățămînt pedagogic la Buzău. (Stelian Chiper, corespondentul „Scînteii).• O străveche vatră de istorie 
românească. De sub tlparuI Editurii Academiei a ieșit de curînd lucrarea „Istoria municipiului Pitești", semnată de Petre Popa. Paul Dicu și Silvestru Voinescu. Rod al unor cercetări competente și amănunțite, volumul atestă continuitatea de viață pe teritoriul orașului și în împrejurimile sale încă din paleolitic ; ureînd pe firul vremii, lucrarea evocă pe baza a numeroase mărturii arheologice viața locuitorilor zonei în epoca dacică și daco-romană, dăinuirea autohtonă în epoca migrațiilor, contribuția zonei la formarea și afirmarea statului medieval românesc de la sud de Carpați. Este relevat faptul că în timpul lui Mircea cel Mare orașul de pe Argeș a înregistrat progrese vizibile pe plan economic și demografic, ca și faptul că in perioada următoare unii dintre domnitorii de seamă ai .Munteniei (Neagoe Basarab, Matei Basa- rab. Constantin Brincoveanu) și-au avut aici reședința și au emis acte oficiale importante. Lucrarea stăruie asupra aportului piteștenilor la desfășurarea marilor evenimente care au jalonat drumul făuririi statului român modern, unitar și independent. în anii revoluției și construcției socialiste, și cu deosebire în perioada inaugurată de Congresul al IX-lea — se arată în

ale instituției șl aspirînd, an de an, spre o mai deplină valorificare a gindirii, imaginației și talentelor seriilor de elevi.„Zilele școlii", organizate în fiecare an la sfirșitul lunii mai, sînt concepute ca o suită de manifestări me- todico-știlnțifice, cultural-artistice șl sportive. Participarea elevilor la sesiunea de comunicări organizată cu acest prilej, la sesiunile organizate de comitetele municipal și județean U.T.C. atestă studiul perseverent, gindirea creatoare, însușirea unor tehnici ale muncii intelectuale, cu rezultate notabile în pregătirea lor pentru viitoarele locuri de muncă. O activitate tradițională în școală o reprezintă organizarea concursurilor gen „Cine știe ciștigă", pe teme de istorie a poporului român și de geografie. Evidențierea formațiilor artistice ale liceului la scară națională. in cadrul generos oferit de Festivalul național „Cintarea României", prin ocuparea constantă a locurilor de frunte, reflectă pasiunea. sensibilitatea șl Înaltul simț de mobilizare a cadrelor didactice si elevilor.S-a permanentizat în activitatea noastră legătura cu Instituțiile de cultură ale municipiului : complexul muzeal județean, teatrul, filarmonica. E vorba despre o colaborare reală, dat fiind faptul că elevii nu sint implicați numai în calitate de simpli receptori, ci organizează cu forțe proprii manifestări de înaltă ținută patriotică șl estetică, formațiile artistice ale elevilor fiind prezente pe scenele liceului și ale municipiului, la sărbătorirea evenimentelor de interes național. Au fost tot atitea ocazii prin care tineretul școlar și-^i manifestat înaltul său patriotism, adeziunea deplină la principiile politicii Interne și externe ale partidului și statului nostru.Organizația de partid va continua să acționeze pentru întărirea activității ideologice și politico-educative desfășurate cu elevii, pentru promovarea cutezanței revoluționare în activitatea organizațiilor de copil și tineret.
Prof. ComeMu CRĂCIUN secretarul organizației de bazâ de la Liceul pedagogic „losif Vulcan", Oradea

Cunoscînd valențele multiple pe care activitățile extrașcolare le au în constituirea personalității omului nou, in edificarea conștiinței socialiste a tinerei generații aflate pe băncile școlii, beneficiind de experiența de durată in această direcție — ale cărei rezultate au încorporat atit o concepție justă și organizată, cit și pasiune și efort, gîndire și re- gindire pentru evitarea, formalismului și rutinei — asumindu-și cu spirit de responsabilitate imperativele actuale exprimate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al P.C.R., în expunerea din 29 aprilie a.c., în ceea ce privește ridicarea calitativă a acțiunilor cu tineretul, organizația de partid a Liceului pedagogic „IoSif Vulcan" din Oradea a acordat un rol deosebit, complementar orelor, de predare-învățare, modalităților prin care elevii ajung la cunoașterea valorilor culturii naționale și universale, la formarea unei gindiri științifice despre lume și viață, la însușirea unor modele de comportament specifice societății noastre socialiste.Prin structura planurilor de muncă, prin implicarea comuniștilor in conducerea și coordonarea activităților extrașcolare, prin analiza periodică a eficienței acestora la nivelul instituției și al colectivelor de elevi (detașament de pionieri, organizații U.T.C.), s-a realizat o permanentă îndrumare în ceea ce privește locul ocupat de acestea în programul zilnic al elevilor, în atragerea unui număr cît mai mare de participant!, în implicarea lor efectivă, în diferențierea activităților după Interese și vîrstă, în amplificarea caracterului lor formativ. în oentrul activității biroului a stat preocuparea de a asigura — în cazul tuturor activităților organizate — o finalitate educativă, învestindu-le cu capacitatea de a acționa în direcția educației patriotice, civice și revoluționare, de a realiza un raport just între educație și recreere. optîndu-se pentru formele care posedă un valoros potențial educativ.Momente semnificative ale vieții de elev (intrarea in clasa I, absolvirea ciclului primar, gimnazial sau liceal, serbarea majoratului) au polarizat generozitatea, inițiativa, energiile tinerei generații, constituindu-se ca veritabile evenimente sărbătorești
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lucrare — municipiul Pitești * devenit un puternic centru economic și cultural, el ocupînd azi locul al patrulea pe țară în ceea ce privește volumul producției industriale. Cartea se încheie evidențiind, în perspectiva anilor următori, noile trepte de progres și civilizație pe care Ie va urca municipiul Pitești. (Gh. Cirstea, corespondentul „Scînteii").
• Germisara antică iși dezvă

luie alte taine. Cercetările arheologice prilejuite de amenajarea de către O.J.T. Hunedoara a unul bazin termal la Geoagiu-Băi (pe locul numit „Dîmbul romanilor") au scos la iveală mai multe bazine construite aici în epoca romană, bazine in care a fost găsit un prețios inventar arheologic. Despre valoarea acestor descoperiri ne-a vorbit arheologul Adriana Rusu. director al Muzeului județean Hunedoara.— Descoperirile au fost făcute prin unei ridicături de teren, care __ _ ___________formă ovală neregulată. Aici se crease incă din antichitate un bazin natural, alături de care în perioada romană au fost săpate in stincă alte patru bazine folosite pentru tratamente. Bazinele erau prevăzute pe ambele laturi cu bănci lucrate din travertin. Ultimul bazin descoperit avea trepte de coborîre cioplite in stintă, iar celelalte — scări de lemn, absolut necesare, dat fiind că, bunăoară, bazinul mare avea dimensiuni de 6 metri lungime, 4.5 metri lățime și 4,70 metri adin- cime. în partea superioară a bazinului natural au fost depistate cîteva postamente din piatră pe care au fost așezate statuete ori altare votive. Au fost găsite, astfel, inscripții dedicate „Nymphae"-lor și zeiței Diana, una dintre acestea pomenind și numele localității Germisara ; descoperirea cea mai importantă o constituie o statuetă a zeiței Diana, lucrată din marmură, cu o înălțime de 70 centimetri. Diana poartă pe cap o diademă, iar poziția miinilor sugerează ținerea arcului și scoaterea săgeții. în stingă ei este reprezentat nelipsitul cîine de vinătoare. în interiorul bazinului au fost găsite monede din bronz și argint, precum și cîteva plăcuțe metalice, unele dintre ele avind înscrisuri — dedicații asemănătoare celor de pe inscripțiile votive. Ele se adaugă dovezilor descoperite încă de la începutul acestui veac și care atestă o mare afluență de vizitatori ai Germisarei antice, între care guvernatori de provincii romane, comandanți de legiuni ori de unități auxiliare, magistrați

Exigențe sporite in fața cadrelor
didactice

etc. Deosebită însemnătate

a noii descoperiri rezidă nu numai în faptul că este unicul complex termal de acest fel cercetat pină acum pe teritoriul Daciei romane, ci și pentru că resturile de zidărie din partea superioară și din interiorul bazinului par să ateste că, după „retragerea aureliană", complexul a fost folosit incă multă vreme de populația așezării. Grupaj realizat de Silviu ACHIM

Dezideratele Invățămintului modern, in care accentul se pune pe aspectele de ordin formativ, pe elementele calitative ale formării tinerei generații, impun o nouă concepție despre educație și instrucție : educația permanentă, termen inclu- zind perfecționarea și autoperfecțio- narea continuă a educatorilor. Față de perioadele anterioare, cind schimbările din știință și cultură, din viața socială se produceau intr-un ritm relativ lent, astăzi cerințele societății față de școală și educatori sint radical deosebite.Interesul pentru perfecționare manifestat de colectivul didactic de la „Liceul „Gheorghe Șincai" din Șaia Mare este reflectat de numărul rnarp de cadre ce au obținut gradul didactic I (26 din 42 de cadre), numărul de 4 doctori în științe, restul cadrelor didactice tinere ‘pregă- tindu-se pentru obținerea gradelor didactice II și I în mători.Autoperfecționareași prin intermediul . .......... ......colective, in cadrul catedrelor la nivelul școlii, cit și prin acțiuni organizate de Inspectoratul școlar al județului Maramureș, în cadrul cercurilor pedagogice, comisiilor metodice. schimburilor de experiență cu alte județe, care contribuie la ridicarea calificării noastre, la stimularea interesului pentru nou. Organizăm în mod sistematic activități interesante și variate, cu participarea unor cercetători și cadre didactice de la Institutul de subingineri din Baia Mare (se remarcă în special sesiunile comune de referate și comunicări, organizate de catedrele de matematică și fizică). Stimulind și participarea elevilor la aceste sesiuni, am obținut rezultate deosebite — premii la sesiunile naționale de referate și comunicări ale elevilor, lucrări propuse spre brevetare.De bună seamă, exigențele formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretarul general al partidului, în Expunerea la ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 29 aprilie a.c. ne întăresc și mai mult convingerea că profesia didactică cere prin excelență un efort continuu de învățare, de autoinstruire și autoperfecționare, pentru a fi la curent nu doar cu noutățile din domeniul specialității, al pedagogiei și psihologiei, ci și cu problemele actuale cu care se confruntă economia, știința și cultura, întiinirile organizate de școală pentru Cadre didactice și elevi cu activiști de partid, oameni de cultură și arță, cadre cu munci de răspun-

anii școlari ur-se realizează unor activități

dere (de multe ori foști elevi a! școlii noastre) ne sînt de un real folos in acest sens.Efortul susținut de perfecționare și autoperfecționare al cadrelor didactice se răsfrînge'imediat și stimulator asupra nivelului de pregătire al elevilor. Atit în cadrul lecțiilor, al activităților de instruire practică, cit și in cele din cadrul cercurilor științifice, tehnico-aplicative și li- terar-artistice, punem accent pe stimularea gindirii lor, pe dezvoltarea interesului față de învățarea creativă. Cele peste 200 de premii ți mențiuni la fazele naționale ale concursurilor școlare și cele 20 de premii, premii speciale și mențiuni obținute de elevii noștri la fazele internaționale ale concursurilor de matematică, fizică și chimie atestă șt preocupările noastre constante pentru activitatea de perfecționare.Exigențele societății față de școală ne obligă să folosim ca formă de perfecționare și cercetarea științifică a unor probleme practice (in colective mixte profesori-elevi). precum șl cercetarea psiho-pedagogică (proiectarea didactică, evaluarea randamentului școlar, optimizarea, proceselor de conducere etc.). De remarcat, în această direcție, contractul de cercetare realizat de liceul nostru cu Institutul de fizică și inginerie nucleară București, avind ca temă cercetări hidrologice cu trasori, la realizarea căreia sint antrenate atit cadre didactice, cit și elevi, precum și cele 28 de teme de cercetare psihopedagogia propuse de către cadrele didactice în cadrul temei generale de cercetare a școlii privind stimularea creativității elevilor.în condițiile utilizării calculatorului electronic de către profesor, ca mijloc de instruire și evaluare, activitatea profesorului dobindește valențe noi, sistemul instruirii asistate de calculator dispunind de o mare flexibilitate. A stat deci in atenția conducerii liceului organizarea, cu ajutorul unor specialiști de la Centrul teritorial de calcul din Baia Mare, a cursurilor de inițiere în programare pentru profesorii de matematică și fizică, urmînd ca în anul școlar următor aceste cursuri să se extindă și pentru profesorii de la celelalte specialități. Putem afirma că liceul nostru dispune de condiții deosebit de favorabile pentru realizarea unui învățămînt științific, ancorat puternic în realitățile zilelor pe care le trăim.
Prof. Livia Viorica POP directorul Liceului de matematică-fizicâ „Gheorghe Șincai", Baia Mare
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MAJORĂRILE DE RETRIBUȚII Șl PENSII
o nouă și elocventă expresie a politicii profund umaniste 
a partidului de ridicare necontenită a nivelului de trai

(Urmare din pag. I)

maximă, pe economie, va ajunge de la 1 la 
5,35, cit este în prezent, la 1 la 4,70, aceasta 
dovedind grăitor mutațiile ce se produc și in 
acest domeniu al vieții oamenilor, mărturisind 
modul consecvent in care se înfăptuiesc idea
lurile și principiile socialiste de repartiție, ale 
eticii și echității socialiste.

Este deosebit de semnificativ faptul că prin 
aplicarea majorării retribuțiilor întregul per
sonal muncitor — aproape 7 900 000 de oameni 
— va beneficia de venituri suplimentare care 
vor însuma in acest an 5,8 miliarde lei, in anul 
1989, peste 24,4 miliarde lei, iar in anul 1990 — 
cînd majorarea se va aplica pe întregul an —

peste 29 miliarde lei. De asemenea, majorările 
de pensii, ca și in cazul majorărilor retribuțiilor, 
avind la bază principiul călăuzitor al creșterii 
substanțiale a pensiilor mici, vor determina spo
rirea cuantumului pensiilor mici cu 22 la sută, 
în\așa fel incit pensia minimă pentru munca 
depusă și limită de virstă cu vechime integrală 
să crească de la 900 lei in prezent la 1 100 lei 
lunar, iar pentru cei cu vechime incompletă și 
cu activitate de cel puțin 10 ani, de la 550 
la 800 lei lunar, aceasta tnsemnind un spor 
peste 45 la sută. In general, numărul celor 
vor beneficia de majorările de pensii va fi
peste 1 350 000, majorare ce va începe la 1 au
gust 1988 și se va incheia la 1 martie 1989, sta
tul alocind in acest scop 300 milioane lei pen-

lei 
de 
ce 
de

tru anul 1988, iar la nivelul unui an ciroa 2 miliarde lei.
Punind în lumină preocuparea partidului, a 

secretarului său general pentru ridicarea con
tinuă a calității vieții întregului popor, pentru 
crearea condițiilor de satisfacere intr-un tot mai 
inalt grad a cerințelor de progres și civilizație 
— proprii societății noastre —, profundul uma
nism, noile măsuri pentru majorarea de retri
buții și pensii constituie un puternic îndemn 
pentru toți cei ce muncesc, pentru cetățenii pa
triei de a face totul pentru înfăptuirea sarcini
lor ecbnomice și sociale ale acestui an, a obiec
tivelor întregului cincinal, creind astfel un fun
dament trainic măsurilor adoptate, condiții pen
tru progresul continuu și multilateral al patriei 
socialiste.

f

INDEPUMIEINTEGRAI!
(Urinare din pag. I)

Sentimente de adincă

Cronica zilei

Am lucrat mai mulți ani la rind la Combinatul de pielărie și încălțăminte „Clujeana". In anii de început ai activității mele profesionale, în multe secții se muncea mai greu. Mai tîrziu s-au construit secții noi, au fost modernizate o serie de linii de producție, s-au introdus tehnologii noi. tea combinatului s-a numărul muncitorilor a cîtiva mare citorii cresc ziaști, declt meșterii lor. Au crescut producția și calitatea încălțămintei fabricate la „Clujeana", ajungînd să fie exportată în multe țări de pe glob. Cu aceste satisfacții am ieșit la pensie, plecînd dintr-un colectiv pe care-1 revăd mereu cu dragoste.Mi-am adus aminte de toate acestea citind recentele cuvintări ale secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 6i prevederile legilor privind majorarea retribuțiilor și a pensiilor. Am zis, cînd am văzut că noi, cei cu pensii mai mici, vom beneficia de majorări mai substanțiale, că aceste măsuri sint o dovadă în fapte șl' nu în vorbe a aplicării principiilor de etică șl echitate socialistă pe care le promovează partidul nostru, pentru care vreau «ă-mi exprim și eu bucuria mea

recunoștință
9aduc mulțumiri ■ calde Nicolae Ceaușescu.

Angajament mineresc

2 Dintr-o asemenea analiză efectuată de curînd în unitățile economice din județ, au rezultat și o serie de probleme privind realizarea planului pe luna iulie și, în continuare, pe trimestrul III, probleme ce trebuie soluționate cu maximă operativitate. Astfel, printre altele. întreprinderea de construcții-navale Constanța se confruntă cu o serie de probleme determinate de asigurarea echipamentelor navale de industria orizontală, precum și a unor materiale, cum sint. electrozii de sudură, țevile și conductele, lacurile, grundurile și vopselele. Combinatul de îngrășăminte chimice Năvodari, deși înregistrează depășiri la producția proprie de acid sulfuric, are mari greutăți cu asigurarea acestui pro-

dus de la combinatele similare din țară. De asemenea, sint greutăți în asigurarea materialelor de finisare pentru mobilierul care se execută la întreprinderea de prelucrare a lemnului, a palelor de celofibră pentru țesături necesare întreprinderii „Integrata" de lină, iar întreprinderea de utilaj Medgidia nu are asigurată tabla manganoasă în vederea realizării integrale a contractelor încheiate.Sint probleme pentru soluționarea cărora solicităm și pe această cale un sprijin mai mare din partea centralelor de resort și a ministerelor economice, o implicare mai directă a tuturor factorilor de care depinde bunul mers al producției.
Constantin BUZATU secretar al Comitetului județean Constanța al P.C.R.

(Urmare din pag. I)

, Capacita- mărit, iar crescut în ori._Era o noi, mun- vedem cumani de două-trei satisfacție pentru mai vîrstnici, săIn jurul nostru tineri entu-dornici să lucreze mai bine

9 și să tovarășului .Mărirea retribuției și a pensiilor, acum, cînd oamenii muncii din multe țări, după cum știm din ceea ce citim in ziare și ascultăm la radio, se luptă cu nenumărate greutăți sociale, este rezultatul dezvoltării economiei țării noastre în decursul ultimilor ani. Noi știm că numai dacă crește avuția țării crește și calitatea vieții întregului nostru popor.Pentru progresul continuu al patriei se fac in continuate eforturi însemnate. De aceea, ne bucurăm cind auzim vești despre noi construcții ce Se realizează pe pămîn- tul României, despre rezultatele muncii milioanelor de oameni ai muncii de la orașe și sate. Ni se umple inima de bucurie văzind cum, an de an, în localitățile patriei se înalță cartiere noi de locuințe, noi construcții sociale, care schimbă înfățișarea de altădată a este noile mo-Mă- Zo- țcoli,
acestora. Cit de frumos Clujul nostru astăzi, cu întreprinderi, cu cartiere derne, cum sint Grigorescu, răști. Aurel Vlaicu, Pata, rilor, cu spitale, magazine șiparcuri și grădini, care s-au ridicat pentru locuitorii acestui vechi și mereu mai înfloritor oraș, cu deosebire în perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului.

Fazakaș MARGARETA pensionară, strada Tăbâcarilor nr. 7, municipiul Cluj-Napoca

majorare a veniturilor inițiată de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, acțiune ce ilustrează grija statornică pe care partidul nostru o poartă ridicării nivelului de trai al celor ce muncesc. Ca să răspundem cum se cuvine acestei griji, sîntem hotăriți să asigurăm econopaiei naționale cantități sporite de cărbune. Dispunem de mijloace tehnice complexe, de inalt nivel productiv, pentru a realiza în bune condiții sarcinile ce ne revin. Și, mai ales, sîntem deciși să acționăm în spirit de ordine și disciplină, să folosim judicios utilajele, să executăm lucrări de calitate, să manifestăm o înaltă conștiință muncitorească.

Brigada noastră a pus mai bine în valoare capacitatea excavatorului 1 300—03, realizînd în perioada ce a trecut de la începutul anului un volum-record de masă minieră — 2 milioane mc., din care peste 1,5 milioane tone lignit energetic de bună calitate. Angajamentul brigăzii noastre este să menținem la cote superioare acest ritm de muncă pentru a încheia anul 1988 — ah hotărîtor al cincinalului — cu o producție suplimentară de cel puțin 100 000 tone cărbune, în de aleasă recunoștința omagiu general ceea ce luționar triei noastre socialiste.

în centrul atenției

Joi, la Academia de studii social- politice a avut chidere pentru Tineretului Comunist. La manifestare au participat cadre ale U.T.C. și Academiei de studii social-politice de pe lingă C.C. al P.C.R.Absolvenții promoției 1988 ai Școlii centrale pentru pregătirea cadrelor U.T.C. s-au angajat, in spiritul hotăririlor Congresului XIII-Iea și Conferinței Naționale ale partidului, al tezelor, ideilor și rientărilor cuprinse in expunerile varășului Nicolae Ceaușescu, să tioneze neobosit, du dăruire și mantism revoluționar, ca activiști ai partidului, în înalta și nobila misiune de educare comunistă, patriotică și revoluționară a tinerei generații, de formare și dezvoltare a personalității tinerilor în conformitate cu valorile proprii societății noastre socialiste.într-o atmosferă de puternic entuziasm și angajare patriotică, revoluționară, participanții la festivitate au adresat o telegramă tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul generai al partidului.

de pe lingă C.C, al P.C.R. loc adunarea festivă de in- a cursurilor Școlii centrale pregătirea cadrelor Uniunii

alo- to- ac- ro-

★

producția de minereuri

semn și fierbinte secretarului pentru . tot patos revo-mineresc adusal partidului întreprinde cu în vederea propășirii pa-
Grijă pentru tinăra generație

a muncii, s-au realizat su- 280 tone plumb, 680 tone tone pirită și a fost reali- la zi la minereuri in con-
(Urmare din pag. I)acest prilej spre a adresa celui mai iubit fiu al poporului, conducătorului înțelept și clarvăzător ăl partidului și statului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ctitorul României socialiste moderne, sentimentele de fierbinte recunoștință și aleasă stimă din partea unei tinere reprezentante a clasei muncitoare. Sentimente pe care, ca și mine, le nutresc toți oamenii muncii din patria noastră, care acționează fără preget pentru dezvoltarea econo- mico-socială a țării, pentru făurirea unui viitor liber, prosper pentru întregul popor.Desigur, acestei noi expresii și grijii pentru bunăstarea noastră — ea însăși rod al rezultatelor obți-

nute în primii doi ani și jumătate ai cincinalului actual — îi vom răspunde cu fapte de muncă și mai frumoase, contribuind la realizarea exemplară a sarcinilor, ce revin unității noastre, atît de cunoscută peste hotare pentru produsele pe care le exportă in aproape 15 țări ale lumii. Sin tern con- știenți că pentru a face față tot mai bine noilor sarcini și exigențe, acum, cînd aproape 90 Ia sută din totalul producției-marfă a întreprinderii se exportă, trebuie să învățăm mereu, să ne perfecționăm întreaga activitate, să contribuim mai mult la creșterea competitivității produselor noastre, a eficienței • întregii activități economice.
• REPOR TAJE • NOTE • INFORMA ȚIISticlarii bistrițehl...Oameni fără de astîmpăr care, pas cu pas, au reușit să impună, cu onoare, marca de fabrică a întreprinderii de sticlărie tru menaj.O noutate, în unitatea intrat in funcțiune un nou atelier zează ......cel mai iiiteresant : destinația acestor galle-uri — Franța și Japonia, adică în țara descoperirilor acestui gen de sticlărie, și intr-o altă parte de lume, unde meșterii miniaturiști au ajuns la o măiestrie unanim recunoscută. Și totuși, iată că 30 de tineri înzestrați cu acel ceva ce se armonizează estetic, răbdare,

pen-de ultimă oră: bistriteană aîn care se galle-uri. reali- Faptui

bianțe și «cene din lumile mirifice ale florei și faunei specifice ținuturilor bistrițene și năsăudene.Privind mai atent produsele realizate ne-am dat seama că fantezia creatorilor — in fond fiecare muncitor . de aici își avea contribuția sa de gind, de fantezie creatoare — este practic nelimitată. Sub lumină puternică sau în penumbre discrete, sub diverse unghiuri de privire, reliefurile, adesea fili-

finețe, cu un grad înalt de prelucrare. Avem posibilitatea de a satisface toate pretențiile, pentru că forța noastră o constituie oamenii, cărora li s-au asigurat condiții pentru ridicarea necontenită a calificării ; deopotrivă, aceeași forță rezidă in neastimpărul de inteligență al muncitorilor și. specialiștilor, noștri, care îmbrățișează cu îndrăzneală noul.întreprinderea de sticlărie pentru menăj din Biș-

lizarea celui de-âl doilea modul ai instalației de lustruire chimică a cristalului —* rul-șef al Dumitru i martori, o altă reușită de oră: obținerea primei șarje de rubin, necesar la producția de galle-uri. Foarte curînd, tot pentru galle-uri vpm obține, pe baza Colo- ranților indigeni, in cuptoare de mici, dimensiuni, sticlele colorate in toate

ne-a. spus ingine- intreprinderii, Crișan. Ați fost de asemenea, la ultimă

Ghid creator oglindit in cristalul de Bistrița

căruia ciștigul la producție supli-

în simț migală, finețe, sub atenta și competenta îndrumare acreatorului Acs Zoltan,maistru principal, fac o treabă bună, cOnștienți că in profesiune nu neapărat virsta constituie in Sine o virtute.— La finele acestei luni — ne mărturisea pictorița sticlar Valeria Mera — vom livra beneficiarilor de peste hotare primele loturi de vaze, lampadare și bomboniere de tip galle. După cum se poate constata, obiectele sint realizate, in prima fază, în straturi succesive de sticlă, diferit colorate, de către suflătorii la țeava. Noi le Înzestrăm apoi cu o mare varietate de desene și, după corodări repetate în băi de produsele cu dublă înnobilate
acizi, obținem finale, linele funcționalitate, în relief cu am-

granate, parcă prind viață, formele și cromatica iți impun să le .cauți, lă- sindu-se descoperite prin mișcări de translație sau rotație.— ProbiemeJe tehnice cărora a trebuit să Ie . facem fată nu au fost și- nu sint ușoare, ne-a precizat secretarul comitetului de partid, maistrul Ioan Mărginean. Și nu mă refer doar la galle-uri. Mărea diversitate de produse din cristal presat a cerut să rezolvăm secției de mecanizarea și zarea lustruirii Acum, partenerii de peste hotare rie-au comandat ferm și un alt gen de produse din sticlărie, în care combinăm pensulară cu cea Sint, toti aceștia, cișivi pentru unor produse de înaltă calitate, de

modernizarea șlefuire prin automati- chimice. noștri
pictura în relief, pași de- obținerea cea mai o aleasă

trita are, fără îndoială, o. personalitate prin produsele sale. Aici se. realizează tot ceea, ce ține de domeniul respectiv, sigur, după uh program de fabricație riguros dimensionat. Așa se și face că, de la începutul acestui an, realizările fată de perioada similară din 1987 la principalii indicatori : produc- tie-marfă și producție fizică, , productivitatea muncii, oglindesc' depășiri substanțiale, în timp ce cheltuielile totale au cunoscut niveluri mai mici cu a- proape 100 lei la fiecare 1 000 lei productie-marfă. Cel mai spectaculos salt este însă la export unde, pe ultimele 5 luni curente, volumul valoric pe rela- . ția devine convertibile este de aproape 2,5 ori mai mare.— Am încheiat pregătirile și am și trecut la rea-

nuanțele necesare. Nu peste multă vreme, spălarea produselor noastre . o vom face eu ajutorul ultrasunetelor, prin intermediul unei instalații realizate la Întreprinderea de aparate electrice de măsură și . control Timișoara. Iar pentru că sîntem autorii rețetei concepute și realizate in unitatea noastră a cristalului i‘ ța — și, iată, crescut mare, ca primăm așa. și sufragii unanime să-i aducem nu numai sunetul, ci și claritatea și finețea la perfecțiune. în colaborare cu specialiștii de la Institutul politehnic Iași definitivăm un procedeu de mare precizie pentru determinarea grosimii pereților lor din depistare ascunse.

de Bistri- acesta a să ne ex- a cucerit i — vrem

tuturor obiecte- criștal, ca și de a oricăror procedeu

efectul capitolul mentară va întrece 20 milioane lei, iar productivitatea muncii crește cu mai bine de 26 la sută fată situațiile precedente.Prin noile extensii există practic familieproduse care să nu c tribuie la creșteri în acest domeniu. Avind in vedere că volumul valoric al activității direct ^productive întrece, la nivelul unui an, 96 milioane lei, este cit se poate de clar că emulația creatoare „curge" aici in autentice valori, pentru a se regăsi, intr-un răgaz scurt de vreme, in ideea-forță ce caracterizează ansamblul industriei românești : modernizare,perfecționare continuă. Materializat in forme specifice, acest fenomen antrenează toate categoriile personalului muncitor, a- duce in cimpul preocupărilor sectoare de virf din diverse industrii, ca și realizări de ultimă oră ale științei, cu văditul scop al implementării reale a eficientei economice. Șînt, toate acestea,' faptele de azi care, mai odinioară, nu ar fi putut fi decit gînduri ne. O muncă limpezimi de demonstrează acest gen umană — prelucrarea sticlei, cu milenii de experiență la activ — îndemnul „grăbește-te încet" a ieșit din zăgazurile. axiomei.

de

considerate pentru mîi- gîndită cu cristal, ce că și în de activitate producerea și
vicii prin Gheorqhe CRISANcorespondentul „Scinteii”

De asa de Economii si Consemnațiuni
Libretul de economii 

cu dobîndă „la vedere"Economisirea la C.E.C. constituie un mijloc practic si avantajos de păstrare și de sporire a veniturilor bănești personale.Este cunoscut că. pentru păstrarea in deplină siguranță a economiilor bănești personale și pentru sporirea acestora prin dobinzi și ciștiguri diferite. Casa de Economii și Consemnațiuni pune permanent la dispoziția populației forme si instrumente de economisire variate. Unul dintre cele mai solicitate și mai utilizate este și libretul de economii cu dobindă „la vedere".Depunerile „la vedere" sint acelea pentru care depunătorul nu stabilește un termen de păstrare a banilor la C.E.C. și acordă o dobindă pe an.Solicitarea largă bucură acest libret se printre altele, si faptului că acesta poate fi utilizat de titular pentru efectuarea de operații de depuneri și de restituiri in toate localitățile din tară. Emiterea acestor librete și operațiile ulterioare de depuneri și de restituiri pot fi solicitate la toate unitățile C.E.C.. precum și la unitățile poștale si cooperativele de credit autorizate.O altă caracteristică a libretului de economii cu dobindă „la vedere" constă in posibilitatea economisirii treptate a unor sume mici. De asemenea, acest libret este

pentru care se de 2,5 la sutăde care se datorește.

frecvent folosit pentru depunerile periodice pe bază de consimțămint scris prin virament.Titularii libretelor de economii cu dobindă ..la vedere" beneficiază in același timp de toate drepturile și avantajele generale acordate prin lege depunătorilor la C.E.C., și anume : garanția statului asupra sumelor depuse la C.E.C.. păstrarea secretului privind numele depunătorului sau al titularului și operațiile efectuate, dreptul de a Împuternici alte persoane să dispună, alături de titular, de sumele păstrate la C.E.C.. imprescriptibilitatea sumelor depuse la C.E.C.. dreptul de a introduce dispoziție testamentară valabilă după decesul fularului și altele.Din cele prezentate mai sus zultă că libretul de economii dobindă „la vedere", datorită multiplelor sale avantaje, constituie un instrument de economisire deosebit de eficient, care poate fi utilizat de oricare dintre dumneavoastră.

ti-re-cu
Contul curent personalVenind în întimpinarea depunătorilor pentru economisirea timpului liber al acestora. Casa de Economii și Consemnațiuni a pus la dispoziția lor contul curent personal.Contul curent personal se deschide. la cererea persoanelor majore, la oricare sucursală sau filială C.E.C. din țară, pe baza unei depuneri inițiale de minimum 100 de lei.

cont.Pentru deschiderea unui solicitatorul depune la unitatea C.E.C. o cerere-tip și un formular cu specimenele de semnături ale persoanelor împuternicite de a dispune de soldul contului (cel mult două persoane).Titularii de conturi curente personale pot introduce dispoziții testamentare in favoarea unor persoane. fără a fi necesară prezentarea specimenelor de semnături.Depunerile sint nominale, la vedere. cu sa,u fără clauză de împuternicire.Din conturile curente personale se pot efectua plăți periodice prin virament pentru plata abonamentelor telefonice, de radio și de televizor, consumului de energie electrică și de gaze naturale, impozitelor. chiriei, primelor de asigurare, precum și pentru alte plăți care privesc pe titularii de conturi.Titularii de conturi pot solicita unităților unde își desfășoară activitatea să li se vireze pe bază de consimțămint scris, parțial sau integral. retribuția lunară în contul curent personal.Pentru efectuarea de restituiri în numerar, titularul^ poate indica și o altă unitate ~ ~ ■celei la care esteLa deschiderea titular i se pune carnet de cecuri obișnuit dorește, și un carnet de sumă limitată, care pot te pentru efectuarea de numerar din cont.

Pensionarii titulari de conturi curente personale deschise la C.E.C. pot opta pentru remiterea în cont a pensiei cuvenite, adresind in acest scop o cerere Oficiului de asigurări sociale si pensii de care depind.

C.E.C. in afara deschis contul, contului, fiecărui la dispoziție un sau, dacă cecuri cu fi folosi- plăți în

Obligațiunile C.E.C.Opțiunea de a păstra la C.E.C. economiile bănești personale este stimulată și de varietatea instrumentelor de economisire pe care Casa de Economii și Consemnațiuni le pune la dispoziția tuturor cetățenilor, adepti ai chibzuintei si spiritului de economie.De o largă solicitare in rîndurile populației se bucură, alături de celelalte instrumente de economisire, obligațiunile C.E.C.Obligațiunile C.E.C. sint instrumente de economisire • „la purtător", în valori nominale de bază de 200 lei. Ele se vînd și se cumpără de către unitățile C.E.C. proprii' și de către unitățile poștale autorizate.în primele zece zile ale fiecărei luni, obligațiunile C.E.C. se procură la valoarea lor nominală. In restul lunii, obligațiunile C.E.C. se vind cu diferență de preț, astfel : pentru valoarea nominală de 200 lei. în a doua decadă a fiecărei luni se percep 203 lei, iar în a treia decadă a lunii 205 lei.De reținut o excepție : în tot cursul lunii octombrie a fiecărui an. cind se sărbătorește ..Săptămî- na economiei", obligațiunile C.E.C.

_ Avind în vedere că sectorul minier din județul Maramureș deține o mare pondere in producția de materii prime a tării pentru realizarea de metale neferoase, o atenție deosebită s-a acordat realizării și depășirii sarcinilor de plan la metale in concentrate miniere. Ca urmare a măsurilor luate de comitetul județean de partid, printr-o mai bună organizare plimentar eupru, 690 zat planulcentrate. Totodată, in sectorul de exploatare și prelucrare a lemnului s-au depășit sarcinile planificate Ia cherestea, furnire sintetice, PAL și altele.Periodic, secretariatul comitetului județean de partid analizează in unități, cu factorii de răspundere, problemele care trebuie .rezolvate și se iau operativ măsurile ce se impun pentru realizarea in cit mai bune condiții a planului la producția fizică. De asemenea, au fost constituite colective alcătuite din activiști de partid și specialiști, care îndrumă concret activitatea din unități. Aceste măsuri s-au. dovedit utile și au determinat obținerea unor rezultate importante Ia producția de utilaj refractar, piese de schimb auto, prefabricate din beton, tricotaje, confecții, faianță și sticlărie. în general, acțiunile întreprinse se regăsesc în depășirea planului la producțla-marfă pe primul semestru cu 197 milioane lei.Avind In vedere restantele Înregistrate în Sectorul metalurgiei neferoase la unele produse — cupru de convertizbr și produse din plumb — se acționează pentru creșterea randamentelor de extracție, ridicarea parametrilor calitativi ai concentratelor miniere supuse prelucrării, precum și pentru realizarea lucrărilor de revizie generală în perioada planificată. Realizarea pianului Ia producția fizică se urmărește sistematic în toate unitățile economice și în mod deosebit la întreprinderea metalurgică de minereuri neferoase din Baia Mare.

2, De la început, aș vrea să precizez că puteau nat cu ciență, muncii tărirea folosirea intensivă a capacităților de producție. Totodată, se impune mai multă disciplină pe linia respectării contractelor. După cum aminteam, comitetul județean de partid a întreprins și va continua să efectueze, in perioada următoare, analize sistematice în unitățile economice, vă acționa pentru mobilizarea comisiilor județene de resort, cu precădere a celei de export, în vederea, găsirii de noi soluții tehnice și organizatorice care să asigure reducerea mai accentuată a consumurilor specifice, creșterea gradului de valorificare a bazei de materii prime.Eforturile făcute pină cest sens au dat roade, spus că unii furnizori, respectă obligațiile contractuale, diminuează acest efort colectiv, tocmai prin nelivrarea la timp a unor produse de mare importantă pentru desfășurarea normală a procesului de producție și pentru realizarea planului la producția fizică in condiții de eficiență superioară. Membrii biroului și secretariatului comitetului faptul lizarea pentru lor prime și materialelor, pentru asigurarea condițiilor necesare realizării planului și recuperării restanțelor la producția fizică. Oamehii muncii din județ știu sortimente nu nerealizările Practic, există ține rezultate mult mai bune la producția fizică, la export și se fac eforturi pentru înfăptuirea acestor sarcini deosebit de importante. Totuși, fără să mă refer la anumite exemple, este necesar ca furnizorii să respecte mai riguros obligațiile contractuale. z

nerealizările la unele produse fi evitate dacă s-ar fi acțio- mai mare răspundere și efi- de către consiliile oamenilor din întreprinderi, pentru în- ordinii și disciplinei, pentru

Cu prilejul Zilei naționale a Franței, ambasadorul acestei țări la București, Jean-Marie Le Breton, a oferit, joi, o recepție.Au participat membri ai guvernului, reprezentanți ai conducerii unor ministere și instituții centrale, oameni de cultură și artă, ziariști.Au luat plomatice tră, alți plomatic.
parte șefi de misiuni discreditați în țara noas- membri ai corpului di-

★ XX-a ani- a Republi- în Capitală organizată

acum în a- dar trebuie care nu își

județean de partid, pe lingă că urmăresc permanent rea- planului, intervin la furnizori livrarea la timp a materii-
că depășirile la unele pot să compenseze la alte sortimente, condiții pentru a ob-

Gheorqhe ILIAsecretar al Comitetului județean Maramureș al P.C.R.

Cu prilejul celei de-a versări a Zilei naționale cii Irak, joi ă avut loc o manifestare culturalăde Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea, în cadrul căreia'au fost prezentate impresii de călătorie din această țară.Au participat membri ai conducerii I.R.R.C.S. și Ligii române de prietenie cu popoarele din Asia și Africa, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor blic.Au fost Al-Falaki.Irak la București, alți șefi de misiuni diplomatice.
Externe, un numeros pu-prezenți Safa Saleh Mahdi ambasadorul Republicii

(Agerpres)
tv

20,00 Telejurnal
20,25 Priorități in economie
20,45 Normele eticii șl echității socia

liste in acțiune • Autodepășlrea 
— condiție esențială a afirmării 
personalității umane.

21,00 Cadran mondial. România socia
listă — Contribuții inestimabile 
la edificarea unei lumi a 
păcii și colaborării. • Epoca 
Nicolae Ceaușescu — epocă a 
prestigiului fără precedent al 
României în lume.

21,15 Serial științific (color). • Uni
vers, materie, viață. Emisiune 
de educație materiallst-științiflcă

21,35 Laureațl al Festivalului național 
„Cîntarea României". Meșteri și 
creatori populari (color)

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului.

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
• Desfășurat intr-o excelentă organizare la Vaslui, raliul „Podul Înalt" — etapă în campionatul diviziei B la automobilism, la startul căreia s-au aliniat 61 de echipaje — și-a desemnat ciștigătorii. In clasamentul general individual, locul I a fost ocupat de echipajul Marcel Ion, eseu--Mihail Gîță (Oțelul Galați) ; locul II — Mugur Ciuclea—Ion Găucan (C.J.A.K. Peco Ploiești) ; locul III — Iorgu Ganea—loan Czereo („Tractorul" Brașov). La grupa C-l, primele două locuri au fost ocupate de aceleași echipaje de la general individual, iar locul III de echipajul DănUt Dimache—Vasile Fi- lipescu (A.S. „Volanul", Vaslui). Clasamentul pe echipe: „Tractorul" Brașov, „Fortus" Iași, A.S. „Volanul" Vaslui. (Petru Necula).

39/100. Pe locurile următoare s-au situat Soraya Telles (Brazilia) — 2’00"65/100 și Maite Zuniga (Spania) — 2’01’25/100. In același concurs, la aruncarea discului femei, atleta româncă Daniela Costian s-a situat pe locul secund, cu 67,44 m, fiind pre- Sdenka Silhava (Ceho- 68,08 m, iar la săritura bărbați, Sorin locul trei, cu

ATLETISM. Proba feminină de 800 m din cadrul concursului internațional de atletism de la Barcelona a fost ciștigată de sportiva româncă Ella Covaci, cronometrată în 2’00”

cedată de slovacia) — in înălțime terminat pe de 2,24 m. Primele două această probă au revenit lor Rudolf Povarnițin și Ghennadi Avdeenko — ambii cu 2,34 m.Alte rezultate : masculin : ra cu prăjina : Serghei (U.R.S.S.) — 5,90 m (atletul tic a avut o tentativă de mondial, ratind de trei ori m) ; 5 000 m : Geoff Turnbull (Marea Britanie) — 13’34”90/100 ; tri- plusalt : Oleg Sakirkin (U.R.S.S.) — 17,50 m ; feminin : 3 000 m : Angela Tooby (Marea Britanie) — 8’52” 41/100 ; săritura în inălțime : Jor- lane dos Santos (Brazilia) — 1,80 m; 100 m : Cristina Perez (Spania) — ll”39/100.

Matei a rezultatul locuri in sovietici-săritu- Bubka sovie- record la 6,07

TENIS. Finala turneului internațional de tenis de la Monte Carlo (pentru jucători de peste 35 de ani) a fost ciștigată de Ilie Năstase, care a dispus cu 6—3, 7—6 de cehoslovacul Jan Kodes. Ilie Năstase s-a impus și la dublu, în pereche cu francezul Pierre Barthes, dispunînd cu 6—4, 7—6 de cuplul Roger Taylor, Jan Kodes.

se vînd la valoarea nominală, fără diferente de preț.Obligațiunile C.E.C. se cumpără de toate unitățile la valoarea lor nominală.In ziua tragerilor la sorti, care au loc în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni, unitățile C.E.C. și cele poștale suspendă cumpărarea și vînzarea obligațiunilor C.E.C.La depunerile pe obligațiuni C.E.C. dobindă anuală de 1.8 la sută se acordă, prin redistribuire, sub formă de ciștiguri in numerar, atribuite prin trageri la sorti lunare. Cîștigurile au valori cuprinse intre 800 și 50 000 de lei. Cîștigurile întregi revin obligațiunilor de bază de 200 de lei. In valoarea cîștigurilor este cuprinsă și valoarea nominală a obligațiunilor ieșite cîștigătoare.Tragerile la sorți se efectuează pe bază de serie sau terminație de serie și de număr curent al obligațiunilor. în ordinea descrescindă a valorii cîștigurilor. Obligațiunile cîștigătoare corespund unei anumite serii sau terminații de serie, precum și unui anumit număr curent.După fiecare tragere Ia sorti. Casa de Economii și Consemnațiuni face cunoscut rezultatul tragerii respective, prin lista oficială a obligațiunilor C.E.C. gătoare.Cîștigurile se achită diferent de data cînd tragerea la sorti. Sumele economisite. ca și ciștigurile acordate de C.E.C. sint imprescriptibile.

LUPTE. In orașul austriac Wolfurt s-au încheiat campionatele mondiale de lupte greco-romane pentru juniori, în cadrul cărora sportivii români au obținut două medalii. In limitele categoriei 54 kg, Adrian Munteanu s-a situat pe locul secund, obținînd medalia de argint, iar la categ. 63 kg, Constantin Ozachie- vici s-a clasat pe locul 3, intrînd în posesia medaliei de bronz. Competiția a fost dominată de luptătorii sovietici, care au cucerit 7 titluri din 10.BOX. box de finală pugilistul român 'Daniel Măeran l-a întrecut la puncte (deoizie 5—0) pe japonezul Kasaburo Kawabata. Alte rezultate la aceeași categorie : Andreas Zvelow (R.D.G.) b.p. — Grzegorz Jablonski (Polonia) ; Matti Toikanen (Finlanda) b.p. — Plamen Ghecev (Bulgaria) ; Julio Gonzalez (Cuba) b.p. — Jan Walejko (Polonia).

La la ale turneul international de Berlin, în sferturile de categoriei semiușoară.

vremea

ieșite cîști-oricînd. in- a avut loc
Institutul de meteorologie șl hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru in
tervalul 15 iulie, ora 20 — 18 iulie, ora 
20. In țară : Vremea va fl călduroasă, 
dar in general Instabilă în vestul, centrul 
și nordul țării, unde cerul va prezen
ta înnorări mai accentuate și vor că
dea ploi locale care vor avea mal ales 
caracter de averse, însoțite de des
cărcări electrice șl izolat de grindină. 
In aceste regiuni, pe alocuri, cantită
țile de apă pot măsura 20 de litri 
pe metrul pătrat In 24 de ore. In res
tul teritoriului, instabilitatea va fi mal

FOTBAL • în prima zi a „Cupei campionilor Asiei" la fotbal, competiție găzduită de orașul chinez Guangzhou și la care participă opt echipe, formația Wanbao Club (R.P. Chineză) a întrecut cu scorul de 3—1 echipa japoneză Yamaha, în timp ce echipa „25 aprilie" (R.P.D. Coreeană) a dispus cu 3—0 de campioana Hong Kong-ului. • In ultima săptămînă a lunii august, în Japonia se va desfășura a doua ediție a campionatului mondial de fotbal pentru copii (jucători pînă la 12 ani). Vor participa echipe din Australia, Brazilia, Belgia, R.P. Chineză, Singapore și S.U.A. • în cadrul turneului internațional de fotbal de la Melbourne, reprezentativa Braziliei a învins cu scorul de 4—1 (3—0) selecționata Arabiei Sau- dite. In urma acestui succes, fotbaliștii brazilieni și-au asigurat calificarea în finala competiției.CICLISM. Etapa a 11-a a Turului Franței a purtat caravana de. la Besanțon la MorZine, de-a lungul a 234 km, concurenții avind de escaladat primele contraforturi ale Munților Alpi. Cursa a fost dominată de rutierii columbieni, care și-au dovedit forța de cățărători, primul trecind linia de sosire Fabio Parra, înregistrat în 6h 04’54” (medie orară 38,558 km). La interval de 20 sec. au sosit, francezii Thierry Claveyrolat și Jerome Simon, olandezul Rooks. Purtătorul tricoului galben, canadianul Steve Bauer, sosit la 23 de secunde, se menține în fruntea clasamentului, secundat la 11” de Simon. Astăzi are loc etapa a 12-a, cea mai dificilă a competiției, induzînd 4 vîrfuri de prima categorie, între care Galibier (2 645 m), „Acoperișul turului", cum mai este supranumit.
puțin pronunțată, cerul va fl variabil, 
iar aversele de ploaie și descărcările 
electrice vor fi izolate. Vlntul va sufla 
slab pînă la moderat, cu intensificări 
trecătoare. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între .14 și 24 de grade, iar 
cele maxime — în scădere ușoară ' 
jumătatea de nord a țării, unde 
vor situa între 23 și 29 de grade — vor 
fi cuprinse, in celelalte regiuni, între

București : Vre- 
dar va 
va fl 
ploaie 
a doua parte a

in 
se

29 și 37 de grade. In 
mea va fi călduroasă, 
ușor instabilă. Cerul 
Vor cădea averse de 
miaza, spre sfîrșit, in 
intervalului. Vint slab pînă la moderat. 
Temperaturile minime vor oscila între 
17 șl 19 grade, iar cele maxime Intre
30 și 33 de grade.

deveni 
variabil, 
după-a-



23 DE ANI MIA CDHSMSUL Al IXIEA Al P.C.R. încheierea convorbirilor la nivel inalt AGENȚIA UNGARĂ M.T.I.

Demersuri constructive, initiative neobosite 
pentru încetarea cursei înarmărilor 

si infăptuirea dezarmării

polono-sovietice

însufletitorul bilanț al celor 23 de ani care au trecut de la Congresul al IX-lea al partidului — moment de importantă istorică în dezvoltarea patriei, ce a deschis calea unor prefaceri înnoitoare, a unor realizări fără precedent în toate domeniile de activitate — evidențiază, o dată mai mult, că unul din izvoarele de căpetenie ale înaltului prestigiu și considerației de care România, președintele tării, tovarășul Nicolae Ceaușescu, se bucură astăzi pe toate meridianele lumii, îl reprezintă politica statornică, eforturile neobosite ale tării noastre, ale președintelui ei îndreptate spre înfăptuirea dezarmării, făurirea unei lumi a păcii, fără arme și fără războaie.Unul din marile merite ale secretarului general al partidului este de a fi argumentat in .mod științific că în condițiile intensificării fără precedent a cursei înarmărilor, in primul rînd nucleare, care sporește continuu pericolul izbucnirii unei conflagrații, cu consecințe catastrofale pentru Însăși existența vieții pe planeta noastră, problema de bază a epocii contemporane o constituie oprirea acestei curse funeste, salvgardarea dreptului suprem al oamenilor și popoarelor la viață, la dez- •voltare liberă și pașnică. Aceasta impune un mod nou de gindire și a- bordare a problemelor războiului șl păcii, care să pornească de la postulatul excluderii recurgerii la arme, al inadmisibilitătii unui război mondial, tocmai pentru că acesta s-ar transforma inevitabil intr-un holocaust nuclear, ce ar duce la lichidarea civilizației umane.In lumina acestor considerente fundamentale, în perioada de după Congresul al IX-lea, partidul nostru a elaborat o concepție unitară, un program concret, profund mobilizator, care configurează obiectivele imediate și de perspectivă ale luptei pentru dezarmare. Acest program are inscris ca punct central înfăptuirea dezarmării nucleare și e- liminarea completă din arsenalele statelor a acestor arme ; în același timp, se are ip vedere lichidarea armelor chimice care, prin forța lor de distrugere, se apropie de armele atomice ; o altă direcție de acțiune o reprezintă adoptarea de măsuri, care să conducă la renunțarea la militarizarea Cosmosului, pentru ea acesta să fie folosit în scopuri exclusiv pașnice, in interesul întregii omeniri; pentru asigurarea păcii și securității internaționale, întărirea 
CONSECVENȚĂ ÎN APĂRAREA DREPTULUI SUPREM 

LA VIAȚĂ
Rezultatele alegerilor din Mexic

Candidatul P.R.I., Carlos Salinas de Gortari, 
proclamat cîștigător al competiției pentru funcția supremă

Oprirea cursei înarmărilor și trecerea la în
făptuirea dezarmării, in primul rînd a dezar
mării nucleare, singura cale realistă spre în
făptuirea unei păci trainice, a constituit și 
constituie o cauză de înaltă responsabilitate 
promovată energic de partidul nostru, de to
varășul Nicolae Ceaușescu.

1965 — La cîteva luni de la istoricul forum 
al comuniștilor români, sesiunea Adunării Ge
nerale a O.N.U. a adoptat, la inițiativa țării 
noastre, rezoluția : „Măsuri pe plan regional 
in vederea îmbunătățirii relațiilor de bună 
vecinătate între statele europene aparținind 
unor sisteme economice și sociale diferite", 
ca prim pas spre înfăptuirea securității și 
dezarmării pe continent.

1970 — Ca urmare a unei inițiative a Româ
niei, Adunarea Generală a O.N.U. a pro
clamat „Deceniul dezarmării al Națiunilor 
Unite : 1970-1980".

1972 — Raportul O.N.U. privind „Consecin
țele economice și sociale ale cursei înarmări
lor" a avut la bază o inițiativă a țării noastre.

1978 — Cu prilejul primei sesiuni speciale a 
O.N.U. consacrate dezarmării a fost elaborat 
și publicat documentul „Hotărîrea Comitetu
lui Central al Partidului Comunist Român pri
vind poziția României in problemele dezarmă
rii și în primul rînd ale dezarmării nucleare".

1981 — Istoricele inițiative de pace și dezar
mare ale tovarășului Nicolae Ceaușescu din 
toamna anului 1981 și primăvara anului 1982 
vizînd oprirea amplasării rachetelor nucleare 
americane în Europa occidentală și a măsuri

încrederii și destinderii dintre state, o importanță deosebită are trecerea la măsuri de reducere substanțială a efectivelor, armamentelor convenționale și cheltuielilor militare. Subliniind în permanență relația indisolubilă dezarmare-dezvoltare, tara noastră are în vedere crearea, pe seama resurselor eliberate ca urmare a măsurilor de reducere a armamentelor și cheltuielilor militare, a unui fond internațional, in scopul asigurării progresului economic și social al tuturor statelor, in
1965 - 1988

23 DE ANI 
DE LA

CONGRESUL AL B-LEA 
k AL PARTIDULUI

special al celor în curs de dezvoltare.După cum se știe, partidul și statul nostru nu s-au mulțumit doar cu formularea complexului program al dezarmării, ci au inițiat și desfășurat, totodată, numeroase acțiuni și demersuri politico-diplomatice pentru traducerea in viață a măsurilor preconizate. Cronica celor 23 de ani consemnează fermitatea și consecvența cu care, în momentele cele mai dificile ale situației internaționale, exponentul cel mai autorizat al partidului și poporului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, s-a pronunțat în apărarea dreptului suprem al oamenilor și popoarelor la viață, la pace. Astfel, la O.N.U., la Conferința pentru dezarmare de la Geneva, în alte foruri internaționale. România a prezentat numeroase inițiative și propuneri constructive. Se cunosc acțiunile, consecvente ale țării noastre pentru oprirea amplasării și lichidarea rachetelor cu rază medie de acțiune din Europa, ape

lor de răspuns anunțate de U.R.S.S. au 
determinat suita uriașelor adunări populare, 
care au culminat cu Apelul poporului român, 
insumînd 18 milioane de semnături, transmis 
celei de-a doua sesiuni speciale a O.N.U. 
consacrate dezarmării.

1986 — întregul popor român și-a exprimat, 
în cadrul referendumului, adeziunea fierbinte, 
nețărmurită la strălucita inițiativă a secretaru
lui general al partidului, spunînd DA păcii și 
dezarmării, declarîndu-se de acord cu redu
cerea cu 5 la sută a armamentelor, efectivelor 
și cheltuielilor militare.

1988 - Documentul cuprinzind „Consi
derentele și propunerile României, ale pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu cu privire la pro
blemele dezarmării și direcțiile de acțiune a 
țărilor pentru soluționarea lor", prezentat celei 
de-a treia sesiuni speciale a Adunării Gene
rale a O.N.U. consacrată dezarmării, prevede 
ifitre altele :

© înfăptuirea dezarmării nucleare și elimi
narea completă din arsenalele statelor a 
acestor arme ;

® renunțarea la militarizarea Cosmosului, 
pentru ca acesta să fie folosit în scopuri ex
clusiv pașnice ;

© realizarea lichidării armelor chimice ;
• trecerea la măsuri de reducere substan

țială a efectivelor, armamentelor convențio
nale și cheltuielilor militare ;

© eliminarea actelor de forță sau amenin
țare cu forța ;

© adoptarea de noi măsuri de încredere și 
securitate în Europa.

lurile, mesajele, demersurile, scrisorile președintelui Nicolae Ceaușescu adresate șefilor de state și guverne de pe continent, concomitent cu marile mitinguri și demonstrații de masă organizate în toate localitățile patriei.Apreciind în mod realist însemnătatea acordului privind lichidarea rachetelor cu rază medie și mai scurtă de acțiune, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat că acest pas, important în sine, este totuși modest ținindu-se seama de amploarea arsenalelor nucleare ce rămîn intacte — preconizînd, ca urmare, intensificarea eforturilor pentru noi măsuri de dezarmare, substanțiale și eficiente. în lumina faptului că recenta sesiune a Adunării Generale a O.N.U. s-a încheiat fără rezultatele așteptate de popoare, secretarul general al partidului a adresat un nou apel la acțiune, îndemnînd la intensificarea eforturilor tuturor statelor și popoarelor, a forțelor iubitoare de pace de pretutindeni. la întărirea unității de acțiune pentru realizarea dezarmării.Cu prilejul recentei sesiuni speciale a Națiunilor Unite, țara noastră a propus forului mondial să lanseze celorlalte țări ale lumii chemarea: „Dezarmare prin fapte". România socialistă este pe deplin îndreptățită să facă această propunere, ea fiind — așa cum bine este cunoscut — prima țară din cadrul celor două alianțe militare care a procedat la reducerea efectivă a armamentelor, efectivelor și cheltuielilor militare. Aceasă inițiativă, după cum se știe, s-a bucurat de sprijinul întregului popor român, exprimat prin referendumul din noiembrie 1986,. și a determinat un puternic ecou pe plan internațional.Strălucită expresie a gindurilor și sentimentelor poporului român, a dezideratelor sale celor mai scumpe — aceleași cu cele ale popoarelor de pretutindeni — de a trăi intr-o lume a păcii și înțelegerii, propunerile de dezarmare avansate de România socialistă în perioada de la Congresul al IX-lea, vasta activitate depusă în tot acest răstimp de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. constituie incontestabile contribuții de cea mai mare însemnătate la înfăptuirea aspirațiilor tuturor popoarelor — asigurarea unui viitor pașnic, și prosper, eliberat de amenințarea distrugerii nucleare.
Nicolae PLOPEANU

VARȘOVIA 14 (Agerpres). — Joi, . la Varșovia s-au incheiat convorbirile polono-sovietice Ia nivel înalt prilejuite de vizita oficială de prietenie efectuată în R.P. Polonă de Mihail Gorbaciov, secretar gene
Sesiunea Seimului R. P. PoloneVARȘOVIA 14 (Agerpres). — La Varșovia Srau încheiat lucrările sesiunii Seimului R.P. Polone. Deputății forului legislativ suprem au examinat probleme ale îndeplinirii

Acord la tratativele vizînd reglementarea 
situației din sudul AfriciiNEW YORK 14 (Agerpres). — Delegațiile Angolei. Cubei, Republicii Sud-Africane și Statelor Unite, reunite. in perioada 11—13 iulie, la Governors Islands (New York), in cadrul celei de-a treia reuniuni cva- dripartite vizînd reglementarea situației din sudul Africii, au ajuns la un acord, ce urmează să fie supus aprobării guvernelor lor, asupra unui document de bază intitulat „Principiile pentru o soluționare pașnică in Sud-Vestul Africii" — anunță un comunicat comun dat publicității la Washington.

Zambia a respins condițiile F.M.I. și Băncii 
Mondiale pentru acordarea de noi crediteLUSAKA 14 (Agerpres). — Guvernul Zambiei a respins o serie, de condiții impuse de Fondul Monetar Internațional (F.M.L) și Banca Mondială pentru acordarea unor noi împrumuturi. Tn cadrul unui interviu publicat la Lusaka, ministrul finanțelor și președintele Comitetului Național pentru Dezvoltarea Planificării, Gibson Chigaga, a arătat că guvernul țării sale nu intenționează

S.U.A.

Platforma Partidului Democrat 
în vederea alegerilor prezidențialeWASHINGTON 14 (Agerpres). — La Washington a fost dată publicității platforma Partidului Democrat din S.U.A. în vederea alegerilor prezidențiale din luna noiembrie 1988. In partea internațională a documentului se arată că Partidul Democrat se pronunță pentru adoptarea unor măsuri de control al armamentelor și de dezarmare. Însoțite de un sistem de verificare adecvat, pe bază de reciprocitate, și consideră că Tratatul sovieto-american privind lichidarea rachetelor nucleare cu rază medie și mai scurtă de acțiune se cere urmat de noi a- corduri in sfera dezarmării nucleare. Totodată, in document se relevă necesitatea unor reduceri ale forțelor convenționale din Europa și a negocierii unor acorduri de interzicere a

CIUDAD DE MEXICO 14 (Agerpres). — Carlos Salinas de Gortari. candidatul Partidului Revoluționar Instituțional la funcția de președinte al Mexicului, a fost proclamat oficial cistigător al alegerilor generale desfășurate la 6 iulie. Potrivit datelor comunicate de Comisia electorală federală din Mexic. Carlos Salinas de Gortari a întrunit 50.36
NICARAGUA

Elementele de dreapta încearcă
să destabilizezeMANAGUA 14 (Agerpres). — Comisia de Reconciliere Națională din Nicaragua, intrunită la Managua, a examinat situația politică internă din țară după recentele acțiuni antiguvernamentale de la Nandaima. in care s-au implicat și diplomați americani, informează agenția T.A.s.S. Intr-o declarație făcută la încheierea

Noul text al legii comerțului Statelor Unite 
in dezbaterea CongresuluiWASHINGTON 14 (Agerpres). — Camera Reprezentanților a Congresului S.U.A. a aprobat, cu 376 de voturi pentru și 45 contra, o versiune modificată a noii legi a comerțului Statelor Unite, care ia in considerare unele dintre obiecțiunile formulate .de președintele Ronald Reagan, care a -opus vetoul său acestui proiect legislativ, in luna mai. Noua lege urmează să fie examinată în Senat la începutul lunii viitoare.Tn baza noii legislații comerciale a S.U.A., președintele primește împuterniciri pentru a desfășura negocieri cu partenerii externi ai S.U.A., in 

ral al C.C. al P.C.U.S., la invitația lui Wojciech Jaruzelski, prim-secre- tar al C..C al P.M.U.P., președintele Consiliului de Stat.La Încheierea convorbirilor a fost semnată o declarație comună, relatează agenția P.A.P.
planului de dezvoltare social-econo- mică a tării. O atenție deosebită a fost acordată programului de construcții de locuințe pină în anul 1990 — informează agenția P.A.P.

In legătură cu ratificarea de către guvernele lor a acestui document, delegațiile părților au convenit ca următorul obiectiv al negocierilor să constea în încorporarea acestor principii de bază in acordul pentru soluționarea globală a situației din Sud-Vestul Africii.Totodată, s-a hotărît să aibă loc o nouă reuniune cvadripartită la nivel. de experți guvernamentali in prima săptămină a lunii august pentru a imprima un ritm mai accelerat negocierilor de pace in această regiune — precizează comunicatul.
să modifice actualul program național de dezvoltare (iulie 1987—decembrie 1988), care evoluează pozitiv, și a subliniat că cele două organizații financiare Internaționale ar trebui să susțină noul plan economic al Zambiei, în loc să ceară abandonarea lui, informează agenția China Nouă. F.M.I. și B.I.R.D. au încetat acordarea de credite către Zambia anul trecut.

armelor chimice, de încetare a militarizării Cosmosului și de oprire a experiențelor cu arma nucleară. Cu toate acestea, platforma electorală democrată vorbește de necesitatea, ca S.U.A. să-și mențină „un potențial stabil de descurajare nucleară" și menționează că. în cazul în ;care vor veni la putere, democrații „vor folosi forța dacă va fi nevoie de protejarea obligațiilor esențiale de securitate" — menționează agenția A.D.N. Retine atenția in document faptul că Partidul Democrat se pronunță pentru sancțiuni economice cuprinzătoare împotriva: regimului rasist de la Pretoria, pe care îl califică drept un „regim terorist", și pentru accesul la independență al Namibiei.

la sută din totalul sufragiilor exprimate de corpul electoral mexican. Candidatul coaliției de stingă a Frontului Demoeriatic Național. Cu- authemoc Cardenas, a obținut. 31,12 la , sută, iar Manuel Clouthier, candidatul Partidului Acțiunea Națională — 17.07 la sută din totalul voturilor.

situația din țarăreuniunii. Rene Nunez Tellez, ministru la Președinția Republicii, a arătat că acțiunile antisandiniste de Ta Nandaima au obligat conducerea națională să adopte măsuri menite să asigure respectarea legilor. Elementele de dreapta — a subliniat el — încearcă să destabilizeze situația din țară.

scopul înlăturării ' așa-numitelor „practici comerciale inechitabile". Ea conferă, de asemenea, administrației .prerogative mai largi pentru adoptarea unor măsuri protecționiște împotriva altor țări și preconizează a- cordarea de asistență guvernamentală acelor ramuri și companii industriale care dețin o pondere mai mare in exporturile americane pe piețele mondiale. In noua variantă, legea comercială' americană prevede măsuri de rețaliei’e împotriva acelor parteneri ai S.U.A. care practică un comerț ce dezavantajează interesele firmelor americane.

Raportul privind dezvoltarea economiei naționale 
prezentat la plenara C.C.

al Partidului Muncitoresc Socialist UngarBUDAPESTA 14. — La Budapesta au avut loc lucrările plenarei C.C. al P.M.S.U.M. Nemeth, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.M.S.U., a prezentat raportul privind rezultatele planului de dezvoltare a economiei naționale pe perioada care, a trecut din acest an, precum și propunerea privind principalele direcții ale dezvoltării acesteia pe anul 1989.După cum relatează agenția ungară M.T.I., în raportul prezentat la plenară se spune, intre altele :Resursele noastre sint limitate, rezervele s-au epuizat ; structura noastră productivă nu ne permite să ne înscriem in tendințele principale ale dezvoltării internaționale. Astăzi, in economia ungară' sînt puține acele ramuri și sfere care corespund pe deplin atît exigențelor eficienței, cit și cererilor pieței.Probleme ale structurii și eficienței există și in domeniul repartiției. Nivelul mediu de trai al populației, în condițiile exigențelor in continuă creștere, stagnează de o bună bucată de vreme, ceea ce inseamnă reducerea nivelului de trai pentru unele pături ale populației sau creșterea lui modestă — pentru altele. în anul 1987, aproximativ 6 la sută din populație a realizat venituri sub nivelul minimului necesar existenței.Este necesar — se arată în raport — să ajungem la concluzia că politica noastră economică trebuie să se fundamenteze pe o analiză realistă a premiselor externe și interne obiective.Reforma sistemului de impozite aplicată la începutul acestui an și prefacerile importante legate de ea in domeniul prețurilor au creat în mare măsură noi condiții pentru organizațiile economice și pentru populație în ansamblu. Adaptarea la condițiile schimbate este de durată, ceea ce constituie o sursă de neîncredere. în același timp, trebuie să recunoaștem și faptul că în multe sfere pregătirile și calculele au putut fi fundamentate numai pe estimări și presupuneri.Nu am_ reușit incă să găsim cea mai bună metodă pentru transpunerea în viață a procesului de stabilizare și dezvoltare. In programul guvernului vizînd stabilizarea e'conomică sînt înscrise corect aspectele urmărind progresul, dar s-a confirmat că aceste probleme, ca și măsurile necesare pentru înfăptuirea unei reale cotituri spre mai bine sînt mult mai serioase decît am presupus inițial. Cotitura care se impune cu necesitate trebuie să stabilească clar conținutul politicii economice și sociale. In același timp, trebuie să pregătim societatea pentru prefaceri necesare, pentru hotăriri care pot crea încordare.Continuarea practicii politicii economice de pină acum, fără a i se aduce corecturi, ar intensifica procesele care pun în pericol înfăptuirea obiectivelor principale cuprinse în planurile economiei naționale pe anul 1988, ar duce la intensificarea presiunilor administrative, birocratice. Menținerea neajunsurilor actuale in politica privind folosirea forței de muncă ar constrînge o parte a populației apte de muncă să folosească tot mai mult din timpul său liber pentru munca suplimentară, in scopul echilibrării veniturilor. La rindul său, aceasta ar duce la degradarea continuă a modului de viață sănătos, a cunoștințelor profesionale, a prestigiului muncii prestate in cadrul programului normal de lucru, a valorilor culturale, ■ familia
Doborirea avionului civil iranian discutată 

în ședința Consiliului de SecuritateNAȚIUNILE UNITE 14 (Agerpres). — Consiliul de Securitate al O.N.U. s-a întrunit joi, la cererea Iranului, pentru a lua in discuție doborirea de către forțele maritime ale S.U.A. din zona Golfului a unui avion civil iranian, la bordul căruia se aflau 290 de pasageri.Luînd cuvîntul, ministrul afacerilor externe al Iranului, Aii Akbar Velayati, a condamnat energic actul agresiv al forțelor americane din Golf și a prezentat amănunte in legătură cu zborul aeronavei pină in momentul in care aceasta a fost lovită. El a dezmințit afirmațiile autorităților S.U.A. potrivit cărora avionul iranian ar fi ieșit din coridorul aerian destinat aviației civile, relatează agenția T.A.S.S.Vicepreședintele S.U.A.. George Bush, a reafirmat, in intervenția sa, poziția cunoscută a țării sale față de incidentul din Golf, susținind că acțiunea americană a fost întreprinsă in condiții de autoapărare. 

le și morale. Toate acestea pot anula încrederea care s-a afirmat după Conferința națională a partidului, dar care este incă destul de fragilă, pot duce la lichidarea premiselor unui nOu consens social atît de ne- , cesar in etapa actuală, pot împiedica crearea condițiilor social-economice necesare.După ce se arată că este necesară o cotitură, că trebuie să se asigure creșterea dinamică a productivității, că în economia ungară numai cei care obțin rezultate competitive în producție să dispună de posibilități de dezvoltare, că este necesar să se reducă cheltuielile care grevează bugetul de stat și în primul rînd să se limiteze subvenționarea producției nerentabile, în raport se spune : Un imperativ al timpului il constituie valorificarea cu succes a principalelor realizări ale progresului tehnico-științific internațional. Creșterea datoriilor externe nu poate să depășească limitele recunoscute ca acceptabile de către organizațiile financiare internaționale. De asemenea, nu poate fi continuată politica reducerii radicale a nivelului de trai, care ar opune societatea programului nostru și. in acest fel, politicii noastre în ansamblu.Aceasta presupune, se arată tn raport, să se acționeze in direcția creării unei economii de piață, a unei adevărate piețe de mărfuri, capital și forță de muncă, concurența între mărfurile și capitalul importate. In condițiile acestei cotituri, întemeiată pe deschiderea totală spre piețele externe și pe transformarea radicală a structurii producției, influența pieței va înrîuri, in același timp, activitatea organizațiilor economice. Această variantă va oferi cimp liber forțelor pieței, dar. in același timp, cresc și posibilitățile de eșecuri.Consecințele sociale ale politicii economice in diferitele variante ge deosebesc, in primul rind, prin amploarea lor. Dar sistemul nostru de repartiție trebuie neapărat să fie innoit. In acest proces este necesar să întreprindem noi pași în direcția reformei politicii și mecanismului retribuțiilor, să modificăm sistemul nostru de asigurări sociale. Este necesar să adaptăm la acest sistem alocațiile pentru șomaj. O atent deosebită trebuie să se acorde situ; ției pensionarilor și, pornind de la aceasta, să se elaboreze un nou sistem de asigurări pentru pensionari. Spre deosebire de poziția anterioară, numad anul viitor vom fi în măsură să prezentăm Comitetului CentTal principiile noului sistem- de asigurări pentru pensionari și, după aprecierile noastre din acest moment. — folosind și experiența dezbaterilor publice largi — vom putea să-1 aplicăm numai începind cu anul 1990.încercările de a depăși situația care s-a creat afectează echilibrul intereselor pentru că schimbările vizează in mod diferit diverse pături ale populației. Ca urmare, trebuie să soluționăm numeroase dispute și conflicte, și de aceea o mare importanță o va avea existența consensului în rîndul partidului, în sprijinul înfăptuirii obiectivelor. Putem considera că un obiectiv realist îl constituie asigurarea -sprijinului majorității hotărâtoare a societății. Dar consensul în interiorul partidului i poate fi garantat prin metodele de pînă acum, prin vechile mijloace. De aceea, este necesar să se îmbunătățească elaborarea hotăririlor, prin atragerea largă a membrilor partidului — a declarat, in Încheiere, M. Nemeth.

Ședința Consiliului de Securitate în această problemă continuă.OTTAWA 14 (Agerpres). — Consiliul Organizației Internaționale a Aviației Civile (O.A.C.I.) s-a întrunit joi. la Montreal, in cadrul unei reuniuni extraordinare, pentru e- xaminarea situației create de doborirea. la 3 iulie a.c.. in zona Golfului, de către forțele navale ale S.U.A., a unui avion de pasageri iranian.Reprezentantul Iranului, care participă la reuniune în calitate de observator — scrie China Nouă — a cerut O.A.C.I. să condamne cu fermitate Statele Unite pentru încălcarea legilor aviației civile internaționale Și să adopte măsuri care să prevină repetarea unor asemenea acte, pe care le-a calificat drept „iresponsabile". El a cerut Consiliului O.A.C.I. să instituie o comisie specială pentru investigarea acestui incident.
AGENȚIILE DE PRESA

- pg scurt
CONVORBIRI TURCO-BRITA- NICE. Primul-ministru al Marii Britanii, Margaret Thatcher, a conferit la Londra cu președintele Turciei; Kenan Evren, aflat intr-o vizită oficială în această țară. Au fost examinate cu acest prilej probleme ale relațiilor bilaterale, aspecte ale situației din Orientul Mijlociu, stadiul relațiilor Est-Vest, precum și inițiativa secretarului general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, privind organizarea de convorbiri directe intre liderii comunităților greacă și turcă din Cipru.PREȘEDINTELE CIPRULUI, Ghiorghios Vassiliou, a declarat că guvernul său este gata să înceapă, 

fără condiții prealabile, negocieri de fond cu liderii comunității turco-cipriote în . vederea găsirii unei soluții cuprinzătoare la problema cipriotă. El a precizat că guvernul său a acceptat inițiativa procedurală propusă de secretarul general al O.N.U. pentru reluarea dialogului intercomunitar,DIALOG IUGOSLAVO-ANGO- LEZ. Dorința Iugoslaviei și Angolei de a extinde relațiile de cooperare economică și pe alte planuri a fost exprimată în cursul convorbirii prilejuite de primirea, la Belgrad, de către președintele Prezidiului R.S.F.I., Raif Dizdarevici, a ministrului angolez de externe, Afonso Van-Dunem. S-au discutat, de ase
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menea. probleme ale actualității internaționale, situația din Africa australă și aspecte privind rolul și eforturile țărilor membre ale mișcării de nealiniere in soluționarea problemelor cu care se confruntă în prezent omenirea.FESTIVITĂȚI. Cu prilejul aniversării Zilei naționale a Republicii Franceze, la Paris s-a desfășurat joi, in prezența președintelui țării, Franțois Mitterrand, și a membrilor guvernului o paradă militară.CONGRES. La Brazzaville s-a încheiat primul congres, constitutiv, al Uniunii Naționale a Țăranilor Congolezi (N.U.C.P.), prin adoptarea programului de acțiune al organizației. în document se subliniază că scopurile principale ale uniunii sint mobilizarea populației din zonele rurale la acțiunile menite să ducă la creșterea bunăstării materiale și nivelului sociocultural și să susțină acțiunile din cadrul perioadei de tranziție de la efortul 

individual la cel colectiv in agricultura țării.MANEVRE N.A.T.O. In perioada 3—23 septembrie, pe teritoriul țărilor din centrul Europei occidentale se vor desfășura manevre N.A.T.O. sub numele codificat de „Cold Fire-88" („Focul rece"). Potrivit presei belgiene, care citează surse ale N.A.T.O., la manevre vor lua parte majoritatea statelor membre ale Tratatului nord-atlantic, cel mai mare contingent urmind să-l disloce Statele Unite.LA NEW YORK au luat sfirșit lucrările celui de-al X-lea Congres al Asociației americane pe lingă Națiunile Unite, în cadrul căruip participanții s-au pronunțat pentru creșterea rolului O.N.U. in viața internațională și a aportului organizației mondiale la rezolvarea marilor probleme ce confruntă omenirea. In rezoluțiile adoptate se cere guvernului american să-și respecte angajamentele asumate față de Națiunile Unite.

SUPER ZGIRIE-NORI. La Frankfurt pe Main, in cadrul complexului in care se țin tirgurile, internaționale, a început construirea celei mai înalte clădiri din Europa — 254 m. Viitoarea clădire va intra in exploatare peste trei ani. Edificiul va fi încoronat de o piramidă de cristal. Realizarea colosului va costa 500 milioane de mărci.POPULAȚIA S.U.A. era. la 1 mai 1988, de 245 695 000 persoane — a anunțat Biroul de recensămint al Ministerului Comerțului al S.U.A. Din aprilie 1980 — dată luată ca reper pentru urmărirea Creșterii demografice a S.U.A. — populația americană a sporit cu 18,634 milioane persoane. <PROGNOZA AGRICOLA. Ministrul agriculturii al S.U.A. a anunțat că. din cauza secetei prelungite ce afectează întinse regiuni agricole ale țării, recolta de cereale a acestui an va fi de numai 212 milioane tone, această cantitate re- 

prezentind o scădere cu circa 21 la sută față de recolta din 1987.OPERAȚIUNE ANTIDROG. Poliția argentiniană a făcut cea mai mare captură de droguri din istoria ei, arestind 43 de traficanți și con- fiscînd o cantitate de drog in valoare de 2 milioane de dolari. Aceasta a fost a doua operațiune antidrog efectuată de poliția argentiniană în ultimele cîteva zile. Ea se înscrie in seria măsurilor adoptate de autorități pentru a inchide unul dintre canalele folosite de contrabandiști pentru transportul drogurilor din America de Sud spre S.U.A. și Europa.
PUTERNICE INUNDAȚII, provo

cate de ploile torențiale din sezonul 
musonic. s-au produs miercuri in 
statele din nordul Indiei, Jammu și 
Uttar Pradesh. Și-au pierdut viața 
13 persoane, sute de case fiind dis
truse.BUGET MILITAR. Agenția pentru problemele apărării a japoniei 

a supus spre aprobare comitetelor de resort ale Partidului Liberal-Democrat, de guvărnămint, proiectul bugetului militar nipon pentru viitorul an financiar. Agenția pentru apărare cere alocarea unei sisne imense,, de 3 948 miliarde yeni (circa 30 miliarde dolari), pentru cheltuielile militare, cu 6,7 la sută mai mare.comparativ cu anul fiscal curent.
PERFORMANȚA. Elevul Califor

nian Christopher Marshall, in 
virstă de It ani, a traversat cu un 
avion monomotor Oceanul Atlantic. 
El a decolat la " iulie de la San 
Diego (California), aterizind joi pe 
aeroportul Le Bourget din Paris, 
după ce a traversat și teritoriul 
S.U.A. Marshall este astfel cel mai 
tinăr aviator care a traversat 
Atlanticul. El a fost însoțit in ca
litate de navigator de un fost pilot 

al aviației militare americane care 
însă a trebuit să preia manșa doar 
o singură dată in cursul călătoriei, 
pentru a face față unor dificultăți 
deosebite.


