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Țară nouă, oameni pe măsuratimpului nou,
In centrul gindirii permanent regeneratoare ce luminează strălucitor epoca inaugurată de Congresul IX, imprimindu-i un dinamism și o creativitate fără precedent, se află concepția uma

nismului revoluționar, strategia formării omului 
nou, elaborate și transpuse consecvent în viață 
de partid, de secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. O concepție realistă și generoasă despre și pentru omul creator de istorie, omul care, făurind o lume nouă, se construiește pe sine însuși ; obiect și subiect, liber, conștient, al unui proces revoluționar de mare amplitudine și profunzime conducînd către tipul uman al celei mai drepte orînduiri de pe spirala istoriei.Formarea noii personalități umane, multilateral dezvoltate, nu este o teză abstractă, izvo- rîtă din precepte voluntarist-utopice sau supusă unui ipotetic orizont de așteptare, ci o operă concretă, vie, revoluționară și permanentă. Ea se înfăptuiește „sub ochii noștri", pe temeliile materiale și spirituale ale noii societăți, în climatul efervescent al unei epoci revoluționare

care a descătușat energiile creatoare și stimulează afirmarea celor mai alese valori politico-morale ale poporului român. Omul nou : ideal și realitate. Omul nou : împlinire și deziderat. Raport dialectic de o mare și subtilă complexitate, exprimînd însăși complexitatea obiectivelor fundamentale înscrise în Programul partidului. Raport dialectic care reprezintă miezul proteic al umanismului revoluționar, al necontenitei perfecționări a ființei umane potrivit aspirațiilor sale de trecere necesității în imperiul libertății", zării superioare.
Țară nouă — om nou. 
Om nou în țară nouă.Dintre toate marile construcții epoci ce excelează prin ctitorii mai impunătoare este construcția Revoluționarul care, făurind cutezătoarele columne ale patriei, își înalță propria columnă a prezenței sale în istorie, absorbind în conștiință lumina și energia pe care le radiază centrul vital al națiunii, partidul. In viziunea

„din imperiul oi autoreali-
acestei5, cea ii nou.

revoluționar
umanist-revoluționară a secretarului general al partidului, omul nou trebuie să fie stăpin pe cele mai înaintate cuceriri ale științei, ale cunoașterii umane, să se caracterizeze prin înalte virtuți politice și morale, prin pasiune pentru muncă și creație, prin îndrăzneală în gîndire și acțiune, prin fermitate în promovarea noului în înțreaga viață socială, prin angajarea in lupta pentru dreptate și adevăr, pentru înfăptuirea principiilor eticii și echității socialiste, prin hotărîrea de a lupta cu abnegație și vitejie pentru a integ ritâți i apărarea cuceririlor revoluționare, și suveranității patriei.

manifestă prezența omului nou inCum se . . .
peisajul marilor împliniri ale acestei epoci ? 
Care sint preocupările și acțiunile practice 
privind ridicarea conștiinței socialiste la ni
velul exigențelor actuale ? Acestor două în
trebări le răspund opiniile interlocutorilor 
participanți la ancheta social-politică pu
blicată in

PAGINA A III-AO realizare de prestigiu:
ELECTRONICA ROMANEASCAAcum douăzeci și trei de ani, lucrările Congresului al IX-lea al P.C.R., care a revoluționat întregul curs, ăl construcției socialiste din România, deschizînd era unui progres fără precedent în istorie, au fost transmise parțial, direct sau prin înregistrări, la radio și televiziune. Domeniul tehnic al electronicii, căruia îi aparțineau acele transmisiuni, avea să urmeze el însuși, în anii ce au venit, o dată cu întreaga economie, o traiectorie ascendentă aproape de verticală. Semn al înțelegerii importanței cardinale pe care avea să o dobîn- dească acest domeniu revoluționar al tehnicii pen-

tru întregul ansamblu al dezvoltării tehnologice.Numiți un singur domeniu al activității umane,, o singură latură a vieții economice și sociale în care să nu fie implicată astăzi, într-un raport de determinare, una sau alta dintre aplicațiile practice ale e- lectronicii. Zadarnic încercați. nu veți reuși. Cu o viteză de necrezut și cu o forță implacabilă, izvo- rîtă din uriașele ei posibilități și avantaje, electronica s-a insinuat în toată țesătura civilizației contemporane și cucerește în continuare teren, în mod impetuos și ireversibil. Vîr- ful ei de lance : microelectronica (microprocesorul,

„cip“-ul înglobînd, pe o „așchie" de siliciu de cîțiva milimetri pătrați, mii și zeci de mii de tranzistoare și de alte componente în măsură să prelucreze cu viteze fantastice milioane de informații pe secundă — „biți"). Perioada în care, în viața de toate zilele, electronica însemna doar gama aparatelor așa-numite „de confort audiovizual" (radioreceptorul, televizorul, magnetofonul și altele) începe de-acum să rămînă istorie, în primul plan al importanței urcînd electronică de prelungire a mîinii și inteligenței o- mului, cu deosebire calculatorul. Ingerința electro-
aparatura

nicii în procesul optimizării muncii a depășit stadiul aspirației, este o realitate, se impune prin autoritatea unui infinit mai înalt randament obținut din aceeași cantitate de efort.Am reamintit toate acestea pentru ă face mai lesne de înțeles spectaculoasa dinamică a industriei electronice românești din ultimele două decenii. Pentru că, practic, în două decenii, electronicii se România, abia în fața unui timid început. Țara noastră n-a avut, în acest domeniu industrial, nici un fel de tradiție.Prima nouă investiție, cu rol primordial în dezvolta-

urmă cu industria afla, în

rea unei industrii moderne a electronicii, a fost întreprinderea de piese radio și semiconductor! ■ Băneasa. Ea a intrat în producție în 1962. Și producea, început, componente tronice, la nivelul de atunci, pentru aparatură radio și .......................imprimate densatoare tranzistoare de mică și de joasă și vență, și diode redresoare).Era, totuși, abia un început. Propriu-zisa dez-

pentru elec- tehnicTV (circuite simple, con- și rezistoare, cu germaniu medie putere, , de înaltă frec- diode punctiforme
Mihai CARANFIL

(Continuare in pag. a IV-a)

Conducere democratică, răspundere democratică

Președintele Republicii Socialis- România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, joi, 21 iulie, în stațiunea Neptun. pe Ma- soud Roghani Zanjani, ministrul planului și bugetului, președintele părții iraniene în Comisia mixtă româno- iraniană de cooperare economică, tehnică și de comerț, care își desfășoară lucrările la București.Cu acest prilej, președintelui Nicolae Ceaușescu i-a fost înmînat un mesaj și i-au fost transmise calde salutări și urări . de succes in . activitatea sa din partea președintelui Republicii Islamice Iran. Seyed Aii Khamenei, iar poporului român urări de bunăstare și prosperitate.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit și a. rugat să se transmită președintelui Republicii Islamice Iran salutul său prietenesc bune urări. In și cele mai același timp, au. fost

adresate poporului iranian urări de succes în dezvoltarea economico- socială a țării, în întărirea independenței, în realizarea păcii.In timpul întrevederii au fost examinate posibilitățile existente pentru dezvoltarea, în continuare, a raporturilor de colaborare româno-iranie- ne, îndeosebi a cooperării economice și tehnico-științifice, fiind subliniată contribuția importantă pe care comisia mixtă o poate aduce la stabilirea de noi căi și modalități de acțiune în vederea extinderii. acestei conlucrări, prin încheierea de acorduri pe termen lung, care să confere stabilitate și perspectivă relațiilor dintre cele două țări.Au fost abordate, de asemenea, unele probleme ale vieții politice in- ' ternaționale, o atenție deosebită fiind . acordată situației din zona Golfului. în acest cadru, președintele

Nicolae Ceaușescu a salutat hotărîrea Republicii Islamice Iran de a accepta Rezoluția 598 a Consiliului de Securitate al O.N.U. și a exprimat convingerea că se va face totul pentru a se pune capăt neîntîrziat războiului dintre Iran și Irak care a provocat mari suferințe și pierderi umane și materiale ambelor popoare — și se va trece de îndată la soluționarea pe cale politică, prin tratative, a problemelor dintre cele două țări, pentru instaurarea unei păci trainice în această zonă.La primire au participat Radu Bălan, președintele Comitetului de Stat al Planificării, precum și Ilie Cîșu, ambasadorul României la Teheran.A fost de față Mohammad J. Go- hari, ambasadorul Iranului la București.
Ambasadorul Jamaicăi

cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditareRepublicii Socialis- tovarășulPreședintelete România, Nicolae Ceaușescu, a primit, joi, pe Glaister G. Duncan, care și-a prezentat scrisorile de acreditare în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Jamaicăi în țara noastră. (Continuare in pagina a V-a).
PENTRU REALIZAREA EXEMPLARĂ A PLANULUI

Calitate, numai produse
de cea mai bună calitate!

Promovarea largă a formelor și Principiilor conducerii democratice în viața economico-socială, afirmarea tot mai eficientă a organismelor autoconducerii muncitorești au creat, se pare, premise pentru o interpretare adeseori eronată a relației dintre răspunderea colectivă și răspunderea personală, aceasta din urmă considerîndu-se, de către unele cadre de conducere, că își diminuează apreciabil rolul. Aducînd clarificări și în această privință, tovarășul Nicolae Ceaușescu subliniază în expunerea sa la ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. : „Trebuie să facem să fie bine înțeles că răspunderea colectivă a organelor de conducere nu înlocuiește și nu poate înlocui, sau nu trebuie să înlocuiască, răspunderea individuală, pentru că fiecare dintre activiștii noștri, din cadrele de conducere care este membru al unor organe de conducere are și răspunderi directe, nemijlocite in diferite sectoare — și trebuie să Ie îndeplinească in mod corespunzător, să raporteze și să răs-

pundă în fa(a organelor de conducere de activitatea sa“.Poate că nici un principiu al democrației economice socialiste nu are un impact mai puternic asupra conștiinței oamenilor muncii, determi-
liste, fiecare om al muncii, in ca
litatea sa de participant la adminis
trarea avuției naționale, răspunde in 
fața colectivului din care face parte 
pentru îndeplinirea sarcinilor proprii 
de muncă și, împreună cu întregul

Tezele pentru plenara 
C. C. al P. C. R.nînd atitudini prompte și eficiente, o stare de mobilizare generală activă și lucidă, angajată, cum o are principiul răspunderii colective și personale. Potrivit legii, „Personalul 

muncitor din fiecare unitate socia
listă de stat poartă răspunderea pen
tru gospodărirea patrimoniului ‘~- 
credințat și pentru rezultatele eco
nomice obținute in unitate. Pe baza 
principiilor autoconducerii muncito
rești și democrației economice socia-

tn-

colectiv, pentru bunul mers al acti
vității generale a unității".Rezultă că unul din principiile de bază în exercitarea democrației economice socialiste, principiu consfințit prin lege, îl constituie împletirea răspunderii colective și a răspunderii personale in actul conducerii colective. Dacă într-un sector, un membru al unui colectiv nu lucrează cum trebuie, nu-și realizează sarcinile ce-i revin, el constituie o verigă

slabă și afectează buna funcționare a organismului respectiv, rezultatele de ansamblu. Este necesară, așadar, luarea unor măsuri eficiente pentru ridicarea și întărirea răspunderii fiecărui om al muncii și a tuturor organismelor democratice în exercitarea conducerii colective, pentru situarea activității generale a fiecărei unități și din întreaga economie la nivelul înaltelor exigențe pe care le reclamă producția materială de azi. Nu este, desigur, nevoie de un spirit de răspundere de paradă, proclamat prin ședințe, prin vorbe bine meșteșugite, ci de o răspundere reală, de o stare efectivă și eficientă a răspunderii colective și personale. Este nevoie de o înaltă conștiință a răspunderii în îndeplinirea tuturor sarcinilor ce revin fiecăruia și întregului colectiv.Din perspectiva cerințelor democrației muncitorești-revoluționare, pentru afirmarea deplină a răspun-
Viorel SALAGEAN

(Continuare în pag. a V-a)

Dimensiunea calitativă a produselor a căpătat o importanță decisivă in opțiunea beneficiarilor, fapt care a condus la noi strategii, noi tehnici, noi proceduri pentru asigurarea calității — devenită condiție sine qua non a competitivității produselor.In strînsă legătură cu aceste realități, pornind de la cerința sporirii exportului de produse românești, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a cerut colectivelor de oameni ai muncii, organismelor democrației economice din întreprinderi să acționeze ferm pentru ridicarea nivelului tehnic și calitativ, a competitivității producției, pentru adaptarea operativă a acesteia la cerințele pieței externe.Ne-am propus să urmărim cum se acționează pentru înfăptuirea acestei sarcini in trei unități industriale timișorene : întreprinderea de aparate electrice de măsură. întreprinderea de prelucrare a lemnului și „Electromotor", unități în care exportul are o pondere ridicată în totalul producției.Astăzi prezentăm răspunsurile primite la următoarele întrebări :1. Ce tehnici moderne de asigurare a calității se folosesc in întreprindere ?2. Care sînt informațiile și instrumentele de care dispune conducerea. unității pentru a stăpîni calitatea producției 1Dr. ing. Gheorghe Tîrpe, directorul intreprinderii de aparate electrice de măsură :1. Ținind seama de specificul ramurii în care ne desfășurăm activitatea — metrologie — problema stabilizării producției la un nivel calitativ ridicat a fost, este și, de bună seamă, va continua să rămînă principala preocupare a conducerii întreprinderii, a intregului colectiv.Pentru a avea în fiecare moment certitudinea că produsele noastre se înscriu în parametrii stabiliți, am urmărit implementarea unui sistem de asigurare a calității căruia i se subsumează toate tehnicile și metodele specifice unei faze tehnologice sau alteia, unui produs sau altuia. Menționez că funcționarea sistemului nu necesită personal suplimentar, ci doar redistribuirea și precizarea mai exactă a atribuțiilor personalului existent. Am realizat manuale de asigurare a calității separat pentru produsele cu destinație nucleară, pentru cele destinate aviației și pentru restul producției — avînd grade diferite de severitate în asigurarea calității. în unitate funcționează un laborator pentru încercări de tip și fiabilitate. Ținînd seama de faptul că produsele noastre sînt aparate de măsură, pe lingă toate tehnicile specifice interfazice de control, realizăm un control final bucată cu bucată. Pentru produsele de export — care au o pondere de 75 la sută din totalul producției întreprinderii — lucrăm în sistemul rezervei de precizie : astfel, pentru contoarele electrice de uz general la care garantăm o precizie de ± 2 la sută, e.talonăm și verificăm produsul pentru o precizie de ± 1 Ia sută.2. în cadrul sistemului de asigurare a calității realizăm săptămînal, pe calculator, pentru fiecare formație de lucru în parte, jurnale ale calității și diagrame Pareto, care scot în evidență defectele ce se produc cu o frecvență mai mare și permit acțiuni corective prompte. Situația calității , este transmisă săptămînal și chenzinal la conducerea întreprinderii, care are astfel posibilitatea să acționeze pentru a impulsiona rezolvarea problemelor majore.Am instituit și un buletin lunar al calității, pe care șeful serviciului

IaC.T.C. metrologie îl transmite conducere. Acest document a fost structurat în opt grupe de probleme, pentru care sînt prezentate scurte informări : rebuturi înregistrate ; refuzuri de calitate ; respingeri la verificări metrologice ; produse noi omologate ; probleme de calitate la punerea în fabricație ; probleme de calitate la încercări de tip ; probleme de calitate din producția curentă ; respingeri făcute de inspectoratul teritorial al calității produselor. Așadar, buletinul a fost gindit in scopul informării cu privire la excepțiile de la regulă, arupra cărora să ne concentrăm atenția.M-am referit doar Ia acele informații care ne parvin sistematic, la
Anchetă-sondaj în 
unități industriale 

din Timișoara

intervale precise. Evident, situațiile speciale care survin sînt rezolvate operativ, cu sau fără participarea direfctă a conducerii întreprinderii, de la caz la caz.Ing. Ion Marinescu, directorul întreprinderii de prelucrare a lemnului;1. Intr-o întreprindere pentru care exportul reprezintă covirșitoarea majoritate a producției, problema calității este, de bună seamă, cardinală. Subliniez că realizarea unor produse care să satisfacă exigențele partenerilor a fost însoțită, mai cu seamă in ultima perioadă, de preocuparea pentru valorificarea superioară a masei lemnoase, pentru realizarea unor produse tot mai complexe. Reușita în ambele direcții menționate este atestată de faptul că, după ce am exportat în 1987 circa 80 la sută din totalul producției, am reușit în acest an, pe aceleași capacități, să dublăm valoarea exporturilor, realizate in continuare numai pe relația devize convertibile.între tehnicile de control al calității, aș menționa controlul statistico- matematic pe flux, care a permis generalizarea utilizării metodei dementelor în toate fabricile întreprin-

merită să să coborimderii. Pe această linie, subliniez că am reușit AQL-ul (nivelul acceptabil al defectelor) de la 4 către 2,5, ceea ce atestă o dată in plus ă strategia actuală este corectă.Pentru a întări latura preventivă a controlului, am instituit, din acest an, un regim draconic de verificare a materialelor la recepție. Iar dacă în prima lună unii furnizori au fost surprinși și... nemulțumiți, apoi s-au aliniat ia cerințele, absolut firești, pe care le-am formuiat. In acest sens, un sprijin real îl constituie noua lege a contractelor economice. în care prevederile referitoare la calitate sînt foarte clare, venind în sprijinul beneficiarilor.Tot pe linia prevenirii apariției defectelor, am decis ca proiectantul să urmărească în fabricație prototipul și seria zero, pentru a rezolva operativ toate problemele cu caracter repetitiv care apar, înainte de a se ajunge la producția de serie.2. Pe baza datelor furnizate de gestiunea calității, consiliul oamenilor muncii analizează în fiecare lună evoluția principalilor indicatori calitativi. în prima jumătate a acestui an, ca urmare a măsurilor la care m-am referit înainte, costul total al calității a fost cu 12 la sută mai mic față de perioada similară a anului trecut. Scăderi mai semnificative le-au înregistrat cheltuielile cu operațiunile de service în garanție și cele legate de rebuturi și pierderi tehnologice.Pentru a apropia conducerea de problemele calității, fiecare membru al biroului executiv al consiliului oamenilor muncii răspunde de cîte o fabrică. El analizează jurnalul dementelor. realizează prin sondaj un supracontrol final al produselor destinate partenerilor noștri, se implică și v” . ’ ' _ ’ _____ __________lor ^părute în domeniul calității.Ing. Petru Oltean, director tehnic al intreprinderii „Electromotor" :1. Ca' metodă de dirijare a calității prin costuri, gestiunea calității este folosită în întreprinderea noastră de
I Euqen RADULESCU 

___________ [ Cezar Ioana 
(Continuare in pag. a II-a)

ispunde de rezolvarea probleme-

In pagina a II-a

încheierea grabnică 
a secerișului, 

executarea la timp 
a tuturor lucrărilor 

agricole

MARI CTITORII DINTR-0 EPOCĂ GLORIOASĂ

O NOUĂ GEOGRAFIE ECONOMICĂ Șl SOCIALĂ, o țară remodelată din temelii, o țară nouă — iată o definiție succintă și elocventă a epocii marcate de spiritul înnoitor, creator al epocii inaugurate de Congresul al IX-lea al partidului. Potrivit cutezătoarelor planuri inițiate de partid, de secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în acești 23 de ani de glorioase înfăptuiri, mii și mii de localități de pe întreg cuprinsul «patriei au fost remodelate și reînnoite din temelii.
In fotografie : una din nenumăratele imagini care dau măsura efortului constructiv, a grijii partidului față de calitatea muncii și a vieții — „Platoul romanilor" din modernul municipiu Alba lulia.

wr'
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ÎNCHEIEREA GRABNICĂ A SECERIȘULUI, EXECUTAREA 
LA TIMP A TUTUROR LUCRĂRILOR AGRICOLE

IN JUDEȚUL DOLJ S-A ÎNCHEIAT 
RECOLTAREA GRIULUIîntr-o telegramă adresată tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, Comitetul județean Dolj al P.C.R. raportează că oamenii muncii din agricultura județului au terminat recoltarea griului de pe intreaga suprafață planificată.Lucrătorii ogoarelor doljene — se spune in telegramă — participă, în prezent, cu toate forțele la recoltarea ultimelor suprafețe de secară. la transportul produselor in bazele de recepție, eliberarea terenului și insămințarea culturilor duble. stringerea și livrarea integrală și in condiții de calitate superioară

a legumelor și fructelor de sezon, la asigurarea unei bogate și echilibrate baze furajere, în vederea creșterii efectivelor de animale și a producțiilor din acest sector.tn încheierea telegramei se exprimă angajamentul oamenilor muncii din județul Dolj de a acționa cu hotărire, in spiritul ideilor cuprinse in tezele din aprilie — program de muncă și luptă pentru întregul popor — pentru a obține succese tot mai mari în îndeplinirea sarcinilor ce le revin din istoricele hotărîri ale Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, sporindu-și astfel contribuția la ridicarea patriei pe noi trepte de progres și civilizație.

0 EXPERIENȚĂ CARE SE IMPUNE: De pe aceleași suprafețe,
0 PRODUCȚIE DE FIN DE PESTE TREI ORI MAI MARE

argeș : Un ritm înalt prin 
întrajutorareUn traseu parcurs prin unitățile mari cultivatoare de griu din sudul județului Argeș ne-a dat posibilitatea să consemnăm numeroase inițiative și fapte de muncă ce întăresc convingerea că secerișul griului din acest an se constituie intr-o valoroasă experiență. Să precizăm de la început că in județul Argeș recoltarea griului a intrat in stadiul final, duminică urmînd a fi strînsă și depozitată producția de pe ultimele suprafețe. Ce învățăminte se desprind din acest final de campanie ?In primul rînd, să notăm că productivitatea fiecăreia din cele 817 combine din dotarea stațiunilor de mecanizare se ridică la circa 6 hectare de griu recoltate în fiecare zi. Acesta este un rezultat al bunei organizări a activității. îndeosebi este vorba de corelarea capacității de recoltare cu cea de transport a producției la bazele de recepție și, lucru esențial, menținerea in stare de funcționare cit mai îndelungată a combinelor. Și aceasta pentru că aici,, în fapt, pe lingă fiecare formație, s-a asigurat cite un atelier mobil de intervenție dotat cu toate piesele de schimb necesare și, lucru nou. Ia fiecare 20 de combine aceste ateliere dispun de cite două motoare care pot înlocui in orice moment pe cele defecte, operație care ar necesita o perioadă mai lungă de remediere a defecțiunilor. Să adăugăm aici măsurile luate în fiecare unitate pentru aprovizionarea in cîmp cu carburanți, constituirea unor schimburi pe timpul cit combinerii servesc masa si asigurarea la fiecare formație de lucru a hranei calde. Toate acestea au determinat ca unitățile din consiliile unice Miroși, Topoloveni, Iz- voru. Slobozia și Costești nu numai

să realizeze, ci și să depășească ritmurile de lucru planificate.Dacă in sudul județului secerișul se face pe ultimele suprafețe, centrul de greutate al activității se mută treptat spre zona colinară, unde lanurile ajung mai tirziu la maturitate. Este de subliniat in acest sens o judicioasă acțiune de întrajutorare cu forțe mecanice și cadre de specialitate. Bunăoară, dacă la începutul campaniei, de la centrele de reparații ale S.M.A. Cîmpulung și S.M.A. Pitești au fost deplasați 150 de mecanici pe lingă formațiile de lupru din unitățile din Bîrla, Vedea, Slobozia. Căteasca și Teiu, in momentul de față întrajutorarea are sens invers. In fiecare S.M.A. din sud, au fost stabilite forțele mecanice și cadrele 4e specialitate care să fie deplasate în sprijinul unităților din nord, ca și acestea să poată încheia grabnic, recoltarea. în felul acesta, pe ansamblul județului stringerea recoltei se va încheia la termenul stabilit de comandamentul județean pentru agricultură, adică cel tirziu în cursul zilei de duminică.în mod deosebit ne-a reținut a- tenția, pe parcursul investigațiilor întreprinse, grija pentru evitarea oricăror pierderi de producție. „Din două în două ore facem reglajul combinelor — ne spunea tovarășul Viorel Vorovenci — directorul S.M.A. Slobozia. O impune și vremea schimbătoare din această perioadă. Nu este singura măsură pentru evitarea pierderilor de boabe. înainte de a se da acceptul pentru intrarea în lan a combinelor, s-a controlat etanșeitatea tuturor Îmbinărilor’1. Si ar fi de subliniat că la fel ca la Slobozia s-a procedat în toate stațiunile de mecanizare din județ. Tot in acest

scop, pe porțiunile din lanuri unde griul a căzut, au fost luate măsuri speciale pentru ca recoltarea să se facă cu minimum de pierderi. De altfel, pe tot traseul parcurs, ne-am convins că, datorită acestor măsuri, pierderile din producție au fost lichidate la maximum posibil.în condiții net superioare anului precedent, din punct de vedere al producțiilor de orz și griu realizate,

se poate spune că secerișul în județul Argeș s-a desfășurat mult mai aproape de programul stabilit. Acțiunile și inițiativele proprii întreprinse in această campanie reprezintă, prin prisma rezultatelor înregistrate, un bun ciștigat pentru viitoarele campanii de recoltare a cerealelor păi oase.
Nicolae ENACHE

TELEORMAN: Măsuri
recuperareaîn județul Teleorman secerișul griului s-a efectuat pină joi dimineața pe 88 la sută din cele 118 730 hectare. Prin măsurile stabilite de comitetul județean de partid pentru Înlăturarea deficiențelor care mai există in organizarea muncii și îndeosebi în folosirea mijloacelor mecanice, în prima parte a acestei săp- tămîni vitezele zilnice de lucru au sporit cu mult. De altfel. în unele cooperative agricole și întreprinderi agricole de stat din consiliile agroindustriale Nanov. Orbească. Slo- bozia-Mîndra, Drăgănești-Vlașca, Smirdioasa. Siliștea, Zimnicea. a- ceastă lucrare s-a încheiat.Pentru recuperarea răminerilor în urmă și finalizarea in cel mai scurt timp a secerișului griului, la nivelul întregului județ au fost' inițiate acțiuni de redistribuire operativă a forțelor mecanice în unitățile care mai au suprafețe mari de recoltat. ..Au fost dirijate formații de combine, mai ales in consiliile agroindustriale Virtoape, Purani. Videle, Contești, Blejești, Dobroteștî — ne spune inginerul Dragomir Stan, directorul direcției agricole județene. S-a stabilit ca acestea să lucreze grupat, sub directa îndrumare a spe-

pentru 
intirzierilorcialiștilor. Fiecare formație complexă de mecanizare este însoțită de asistentă tehnică, dotată cu piese de schimb și tot ceea ce este necesar pentru înlăturarea operativă a defecțiunilor ce apar. Un accent deosebit se pune pe organizarea temeinică a activității îp cimp. pe folosirea deplină a timpului de lucru și a mijloacejor mecanice, pe corelarea transportului producției cu capacitatea de recoltare. Prin organizarea în unele consilii agroindustriale a unor coloane auto pentru transportul recoltei din cimp la bazele de recepție și sporirea indicelui de utilizare a mijloacelor de transport, se urmărește intensificarea livrărilor la fondul de stat a cantităților de griu contractate".Desigur, aplicarea neîntîrziată a măsurilor stabilite, generalizarea în toate unitățile a inițiativelor bune, înlăturarea operativă a neajunsurilor care se mai manifestă constituie suportul finalizării intr-un timp cit mai scurt a secerișului griului pe toate suprafețele cultivate.

Stan ȘTEFANcorespondentul „Scinteii*

Și in județul Neamț, 1983 este intr-adevăr un an al furajelor, indeosebi al finului de bună calitate. A- firmația este susținută de faptul că pină la 20 iulie au fost depozitate 65 000 tone de fin din cele 80 000 tone cit prevede planul pină la sfirșitul lunii, in curs. La comitetul județean de partid se apreciază că din prima coasă a rezultat mai mult fin decit cel obținut. în tot anul trecut. S-ar putea spune că ploile abundente căzute in această zonă a țării au favorizat creșterea ierbii, in general a tuturor plantelor furajere. Adevărat, . dar ploile n-au însemnat totul. In județul Neamț s-au desfășurat in ultimii ani ample acțiuni avind ca scop îmbunătățirea pajiștilor naturale, iar 70 la sută din suprafața afectată bazei furajere este ocupată cu plante perene, lucerna și trifoiul cultivindu-se pe 6 200 hectare. Faptul că a-, cum se pot strînge cantități apreciabile de fîn și alte furaje se datorează unor măsuri bine gindite, originale am putea spune, de creștere a producției de masă- verde. Iată în ce constau ele.Vom relata, în primul rînd, o metodă, practicată în județul Neamț, de regenerare a pajiștilor naturale, metodă care are o mare eficiență. Ne aflăm pe dealurile de la Gircina, unde sînt fînețele cooperativei agricole din această localitate. Intr-un loc cooperatorii întorc brazdele de iarbă, în - altul încarcă finul din căpițe în căruțe pentru a fi transportat la baza furajeră. Unde finețele au fost cosite mai de timpuriu, o- tava este mare, incit se a- preciază că și la a doua coasă va fi realizată o producție mare. O imagine atrage atenția : iarba de pe versanții dealurilor pare in fîșii întocmai ca gazonul de pe un teren de fotbal. Inginerul Mitrică Șoimaru, directorul întreprinderii pentru îmbunătățirea și exploatarea pajiștilor, ne spune că este rezultatul aplicării unei tehnologii noi, practicată în județul Neamț, avînd ca scop ameliorarea rapidă a pajiștilor, concomitent cu prevenirea

eroziunii solului. Benzile mai verzi sînt porțiunile de teren lucrat și însămin- țat cu graminee și leguminoase, care alternează cu cele nelucrate, avind ca scop prevenirea eroziunii solului. Terenul este lucrat de-a lungul curbelor de nivel cu ajutorul unei mașini de cultivație totală — o freză — urmată de o semănătoare, utilajele fiind trase de un tractor pe șenile, care lucrează pe pante de pină la 45 de grade. Banda rămasă nedesțelenltâ se lucrează după un timp, adică in momentul cind plantele furajere insămințate s-au dezvoltat și au acoperit solul. Prin această metodă se realizează 7—8 tone fin Ia hectar, față de două tone

scop, pentru fiecare consiliu agroindustrial s-a întocmit un dosar care cuprinde, pe unități agricole, cantitățile de furaje care trebuie să se asigure din diferite surse. Rezultatele obținute sint analizate periodic, incit pot fi luate măsuri cind se constată că graficele, săptâmînal, nu se realizează. „Șeful de fermă are obligația să asigure, din fiecare sursă; cantitățile prevăzute de fin, suculente și grosiere — ne spune -'inginerul Mihai Gustin, șeful bazei furajere de la direcția agricolă. La indeplinlrea acestei sarcini contribuie, bineînțeles, toate cadrele de conducere din cooperativele agricole".
în unități agricole din județul Neamțîn sistem natural, îmbogă- țindu-se, totodată, compoziția floristică — 25 la sută leguminoase și 75 la sută graminee — rezultind un furaj de calitate superioară. „Realizăm o cultură de furaje intocmal ca pe un teren arabil — ne spune directorul întreprinderii de pajiști — iar investițiile la hectar nu depășesc 3 500 Iei. Din fondul pastoral al județului, care însumează 96 000 hectare, 15 000—16 000 hectare se pretează la acest sistem de cultură. Noi am realizat 5 000 hectare in 32 de unități, intre care cooperativele agricole Gircina, Dobreni, Bodești, Vînători, Agapia, Borlești, rezultatele obținute fiind excepționale".Măsurile întreprinse de organele județene vizînd asigurarea unor cantități îndestulătoare de furaje îmbracă și alte forme. In ceilalți ani s-au constatat diferențe mari între unitățile agricole in ce privește cantitățile de furaje asigurate. Pentru a preveni această situație, comitetul județean de partid a indicat ca în fiecare unitate a- grieolă să fie desfășurate acțiuni ample în vederea asigurării cantității de furaje care să permită obținerea a cel puțin 3 000 litri lapte în medie de fiecare vacă. In acest

Sint numeroase cooperativele agricole in județul Neamț care au depășit cantitățile de furaje stabilite a fi depozitate in lunile mai—iulie. Cea din Dobreni, bunăoară, are in stoc 980 tone, față de 700 tone, atit cit prevede planul; asociația economică inter- cooperatistă Tg. Neamț — 900,tone, față de 780 tone, iar C.A.P. Bodești — 600 tone atit cit prevede planul. In schimb, in alte cooperative agricole — A- gapia, Cordun, Tămășeni, Boghicea — cantitățile de fin reprezintă doar o treime din planul stabilit pentru această perioadă.O atenție deosebită se acordă aici calității furajelor. Pentru ca finul să nu se degradeze în timpul păstrării, în județ s-a desfășurat o amplă acțiune pentru amenajare de fina- re. Pină acum, capacitatea de depozitare depășește 70 000 tone de fîn, iar lucrările ' de arnengjare continuă. Am urmărit cum este depozitat și păstrat finul Ia Asociația economică intercooperatistă Bodești. Ocolim cele patru fînare. Ne atrag atenția, din loc în loc, micile fîșii de polietilenă. „Este semn că acolo este sonda pentru verificarea temperaturii" — ne spune directorul asociației. Și zicînd

aceasta, scoate din fîn o «irmă groasă și ne cere să o luăm in palmă. Era rece. Dovadă că finul se păstrează bine. In finare au fost înfipte sute de asemenea sonde, care sint controlate zilnic pentru a exista garanția că finul se păstrează bine.Există o experiență și rezultate bune in județul Neamț in ce privește producerea furajelor. Dar a- ceste rezultate se obțin adesea prin mari eforturi. Am descris metoda de regenerare a pajiștilor prin insămințarea acestora în fîșii pe curbele de nivel metodă care se practică aici de mai multi ani. Din păcate însă, pentru efectuarea lucrărilor respective nu s-a omologat nici o mașină. Cu sprijinul trustului județean S.M.A. au fost adaptate utilajele de oare aminteam. Dar pentru efectuarea lucrărilor nu s-a repartizat nici o cantitate de motorină, după cum nu s-au asigurat carburanții necesari pentru recoltarea semințelor de plante furajere. Doar la intervenția comitetului județean de partid s-a putut procura cantitatea necesară de motorină.Spuneam că în județul Neamț s-a întronat ordine în ce privește producerea și recoltarea furajelor, lucrărilor respective acor- dindu-li-se aceeași atenție ca principalelor plante cultivate: griu, porumb, sfeclă de zahăr și cartofi. Considerăm însă că și organele centrale de specialitate ar trebui să sprijine direct acțiunile întreprinse în această direcție, asigu- rind cantitățile de carburanți necesare efectuării lucrărilor pe pajiștile naturale. Asta cu atît mai rnult cu cit specialiștii Ministerului Agriculturii au apreciat metoda practicată pe. pajiștile județului Neamț șiau propus generalizarea eî și în alte zone ale țării. Dar numai aprecierile nu sînt suficiente. Este necesar și unxsprijin material. Pentru că numai astfel de pe pajiștile naturale ale județului, ala țării ea fl obținută o producție mai mare de fîh^
Ioan HERTEG

\

PREOCUPĂRI, SOLUȚII PENTRU

Reducerea consumului în industria 
de prelucrare a cauciucului <<»

Dezbaterea organizată cu specialiști din Centrala industrială de prelucrare a cauciucului, a cărei primă parte a fost prezentată in „Scinteia" din 21 iulie a.c„ și-a propus să evidențieze căi și măsuri de îndeplinire a sarcinii subliniate de tovarășul Nicolae Ceaușescu privind reducerea cu 20—30 la sută in următorii doi-trei ani a consumurilor specifice energetice in întreaga economie națională. în articolul amintit au fost aduse in discuție o serie de probleme, soluții, idei legate de perfecționarea structurii producției șl modernizarea tehnologiilor de fabricație. Prezentăm, in continuare, și alte aspecte, de natură organizatorică, ridicate in dezbatere.Redacția : Ce măsuri concrete ati 
luat sau veți adopta in scopul întă
ririi disciplinei consumurilor ener
getice 1Ing. Gheorghe Ciufu, director adjunct cu probleme mecano-energe- tice la întreprinderea de anvelope „Victoria" Florești : La întreprinderea noastră, consumurile energetice sint defalcate pe secții și schimburi de lucru, iar evoluția lor este urmărită in fiecare moment. Pentru aceasta avem asigurată con- torizarea energiei electrice, iar dispeceratul energetic al Întreprinderii are posibilitatea să adopte măsuri operative in funcție de evoluția consumurilor.Ing. Mihai Popescu, șef birou me- cano-energetic Ia Combinatul de articole tehnice din cauciuc Jilava : Pentru o întreprindere cu specificul nostru, in care gama fabricației este extrem de diversă, problema urmăririi consumurilor energetice este deosebit de dificilă. Măsurile intre- prinse de noi in această privință vizează latura organizatorică și economică, in principal incârcarea utilajelor la capacitate și funcționarea lor riguroasă la parametrii optimi, în acest sens, la noi se manifestă o preocupare deosebită pentru modernizarea utilajelor atit pentru a soluționa o serie de probleme de producție, cit și pentru a reduce consumurile energetice. O problemă nerezolvată este aceea a fabricației de contoare pentru energia termică. De aceea. î.u se pot individualiza prea mult consumurile de abur și apă caldă.Gheorghe Ciufu : Dacă discuția noastră a abordat probleme ale organizării și disciplinei trebuie să spunem foarte limpede că toate normele de ordin tehnic, tehnologic sau 

organizatoric pe care le-am luat sau le vom lua în continuare, inclusiv cele care se referă la optimizarea procesului tehnologic, își pot arăta concret eficienta numai in condițiile aprovizionării ritmice, conform prevederilor, cu energie electrică, gaze naturale sau combustibil lichid. Din acest punct de vedere, sectorul de prelucrare a cauciucului, ca de altfel întreaga industrie chimică, este deosebit de sensibil la variațiile de ordin cantitativ sau calitativ în aprovizionarea cu resurse energetice. De exemplu, scăderea presiunii gazelor în anumite perioade sau livrarea energiei electrice cu o frecventă mai mică decit cea nominală determină prelungirea duratei proceselor tehnologice și, în unele cazuri, se ajunge din păcate la compromiterea unor produse în care, pină în faza respectivă, s-au înglobat, pe lingă materiale și manoperă, cantități apreciabile de resurse energetice — pierderi de regulă irecuperabile. Sînt realități de care trebuie să se țină bine seama în programarea și livrarea resurselor energetice.Redacția : In ce măsură indica
torii de consum energetici stabiliți 
au un efect stimulator asupra efor
turilor colectivelor de oameni ai 
muncii in vederea gospodăririi judi
cioase a combustibilului și energiei 
electrice ?Ing. Constantin Antoniu, director tehnic în Centrala industrială de prelucrare a cauciucului : Desigur, sint stabilite norme de consum energetic riguroase pentru fiecare fază tehnologică și pe produs, în afară de aceste norme, la nivelul fiecărei întreprinderi și al centralei an de an ne sint stabiliți indicatori de consum energetic pe tona de produs, a căror fundamentare, din păcate, nu se 

realizează pe criterii obiective în funcție de condițiile concrete. Astfel, la elaborarea acestui indicator nu se tine seama de structura producției și de normele de consum aprobate pentru fiecare produs. Este deci limpede că un asemenea indicator nu numai că poate fi defalcat in sarcina fiecărei secții, dar nici măcar nu poate constitui temeiul unor măsuri adecvate de reducere a consumurilor.Gheorghe Ciufu : Aș adăuga că in ultimul timp pe piața externă se cer anvelope de dimensiuni mai mici care se realizează cu consumuri specifice de energie pe tona de produs mai ridicate decit la anvelopele mari. Firesc este să producem ceea ce se solicită pe piața externă, schimbind radical structura de fabricație. Or, in dinamica indicatorului global de consum energetic planificat nu se ține seama de această realitate. In aceste condiții, eforturile noastre de economisire sint in bună măsură diminuate de influențele modificării structurii producției. Este un adevăr elementar de care trebuie să țină seama organele de planificare de resort, in a căror preocupare trebuie să intre neapărat perfecționarea și a acestor indicatori.Redacția : Prin lege este stipulată 
obligația întocmirii și reactualizării 
anuale a bilanțurilor energetice la 
principalele utilaje și echipamente, 
pe fluxul tehnologic. Cum sint valo
rificate datele cuprinse in aceste 
studii energetice, astfel incit să se 
optimizeze procesele tehnologice, iar 
pierderile de combustibil și energie 
electrică să fie reduse la maximum ?Constantin Vlad, inginer energetic Ia Centrala industrială de prelucrare a cauciucului : As dori să subliniez faptul că toate întreprinderile din subordine au întocmit bilanțurile energetice, prilej cu care s-au evidențiat o serie de măsuri prin a căror aplicare se va reduce consumul specific pe unitatea de produs. Totodată, la atingerea acestui scop o contribuție importantă o are valorificarea resurselor energetice recuperabile care totalizează circa 

70 000 tone combustibil convențional. Din păcate, pină acum din această cantitate numai circa 55 la șută sint recuperate, potențialul cel mai ridicat de resurse nevalorificate încă regăslndu-se in principal la întreprinderile de anvelope din Zalău și „Danubiana" — București, la care instalațiile necesare sint în curs de montaj.Ing. loan Popa, șeful inspecției energetice București : Faptul că volumul resurselor energetice refolo- sibile nerecuperate este mare demonstrează necesitatea unei preocupări mai stăruitoare din partea factorilor cu răspunderi in acest domeniu. Rezolvarea unor probleme de această natură la întreprinderea „Danubiana" se tergiversează de mult timp. De pildă, nu a fost pusă in funcțiune turbina de 6 MW, invocindu-se diverse motive. Dacă acest agregat s-ar afla în exploatare, s-ar reduce cu circa 40 la sută cantitatea de energie electrică necesară întreprinderii „Danubiana" și care, în prezent, este absorbită din sistemul energetic național.Ing. Theodor Iliescu, șef serviciu mecano-energetic la întreprinderea de anvelope „Danubiana" București : In momentul cind a fost proiectată această uzină, problema energiei se 
CITEVA CONCLUZIIIdeeo de bază care s-a desprins din dezbatere este câ în cadrul Centralei industriale de prelucrare a cauciucului specialiștii abordează problemele esențiale ale economisirii resurselor energetice, cunoscin- du-se bine „punctele nevralgice", precum și căile concrete de ordin tehnic, tehnologic sau organizatoric pe care trebuie să se acționeze in vederea punerii în valoare a tuturor rezervelor interne de reducere a consumurilor de energie electrică și combustibil. In general, preocupările vizează atit optimizarea procesului de fabricație, cit și întărirea or

dinii și disciplinei, organizarea rațională a fabricației. Dintre cerințele și propunerile formulate de participant la dezbatere am reținut citeva mai importante în atenția factorilor de resort :
• Intensificarea procesului de trecere pe scară largă la fabricarea 

anvelopelor in construcție radială, mult mai eficiente și sub aspect ener
getic, solicitate la export. In acest scop se impune grăbirea investițiilor 
necesare.

• Asimilarea de către unitățile de profil a echipamentelor necesare 
conducerii optimizate a proceselor de amestecare și vulcanizare, precum 
și a unor utilaje cu randament energetic superior, cum sînt molaxoarele de mare capacitate, extruderele pentru prelucrarea amestecului rece, prese de vulcanizare moderne.

• Perfecționarea indicatorilor de consum energetic, in vederea spo
ririi caracterului lor stimulativ.

• Corelarea judicioasă și respectarea strictă a programelor privind 
aprovizionarea in condiții cantitative și calitative corespunzătoare cu re
surse energetice.

• Revitalizarea bilanțurilor energetice și aplicarea mai fermă a mă
surilor elaborate pe baza acestora, printr-o mai bună colaborare între tehnologi și energeticieni.

Comellu CARLAN 
Ioan LAZAR

afla ne un plan secundar. O serie de perfecționări tehnologice au fost realizate, dar in cazul adus in discuție, constructorii de mașini nu ne-au oferit soluții viabile pentru modificarea turbinei și punerea ei în funcțiune.Ing. Constantin Cristea, inspector general Ia Inspecția pentru controlul gospodăririi combustibilului și energiei : Din analizele efectuate de organele noastre de specialitate rezultă că datorită unei slabe colaborări intre tehnologi și energeticieni, diminuarea consumurilor specifice are Ioc intr-un ritm lent, cu mult sub posibilitățile reale și exigențele actuale. Programele de măsuri sint de cele mai multe ori pur energetice, lipsind aspectele de fond, cele tehnologice. De asemenea, am observat în cadrul controalelor efectuate că nu există o convingere deplină pe linia utilității bilanțurilor energetice, care adeseori sint întocmite formal, numai pentru a fi prezentate organelor de specialitate. Bilanțul este și trebuie să fie o analiză critică, detaliată a procesului tehnologic, să includă date complete cu privire la funcționarea utilajelor, astfel incit pe baza acestora să se stabilească măsurile corespunzătoare pentru reducerea consumurilor specifice de energie.

Calitate, numai produse 
de cea mai bună calitate!

(Urmare din pag. I)zece ani ; in acest interval costurile calității s-au redus in permanență, ajungind in prezent la un nivel optim, care asigură atit o calitate adecvată produselor, cit și costuri scăzute — ambele, atribute de bază ale competitivității. Așa se explică, de altfel, ponderea ridicată a exportului — direct și indirect — in totalul producției : peste 65 Ia sută. Desigur, gestiunea calității are în primul rind un rol informativ, de ierarhizare a obiectivelor in domeniul ridicării calității in funcție de eficiența acestora. între tehnicile de control și asigurarea calității utilizate in întreprindere — și a căror eficientă este probată tocmai de gestiunea calității — menționez următoarele :încă din 1979 am experimentat un sistem coerent, cu obiective bine precizate, pentru asigurarea unei funcționări optime a utilajelor, A.M.C.-urilor și S.D.V.-urilor. în a- cest scop, o grupă specializată din compartimentul C.T.C. coordonează activitatea de verificare periodică a utilajelor aflate pe flux, la intervale bine precizate pentru fiecare mașină și parametru verificat. Astfel, la un tip de strung multlcuțit se verifică zilnic perpendicularitatea pe masă, dar numai lunar paralelismul ghidajelor. Aceeași grupă verifică, pe bază de fișe cu valori impuse, toate utilajele nou intrate in unitate, ca și cele aflate in reparație, atit pe flux, cit și la recepția lucrării. Sistemul, care cuprinde și alte activități, a fost definitivat din 1982 și preluat apoi spre extindere, prin intermediul centralei și al ministerului.De curind, am implementat un sistem de decontare cantitativă șl calitativă a operațiunii de bobinare a motoarelor, cu ajutorul calculatorului electronic. Despre ce este vorba? In fiecare atelier de bobinaj, un controlor de calitate introduce în calculator, prin terminalul aflat Ia dispoziția sa, toate datele legate de operațiunile executate in atelierul respectiv : tip de stator folosit, executant al fiecărei operațiuni, avizul calitativ. Această adevărată istorie a
PLOIEȘTI : Noi tipuri da rulmențiPreocupați permanent pentru lărgirea gamei de fabricație și satisfacerea tuturor cerințelor beneficiarilor interni și partenerilor externi, oamenii muncii de la întreprinderea de rulmenți grei din Ploiești au asimilat., de la începutul anului, noi tipodimensiuni de rulmenți grei. Pe lingă faptul că uni

produsului, realizată în timp real, este folosită, totodată, ca bază pentru retribuirea în acord global și direct a personalului din atelier.Pentru motoarele monofazate am instituit controlul la frecvență mărită, cu ajutorul, căruia se depistează eventualele scurtcircuite înainte de impregnarea motorului, ceea ce permite să se îndepărteze numai bobina defectă, fără a se rebuta întregul produs.2. Din raportul zilnic de producție al fiecărei secții se determină nivelul respingerilor, pe care il analizăm cu conducerea secției. Tot zilnic conducerea întreprinderii primește o situație a respingerilor la recepția materialelor, cu ajutorul căreia se întocmește un istoric al furnizorilor. Săptăminal, raportăm la centrală situația respingerilor pe furnizori și cauze. Pe această cale, centrala își direcționează mal bine sprijinul acordat unităților componente pe linia aprovizionării tehnico-materlale.Pornind de la Jurnalul demeritetor, realizat pe standuri de probă, conducerea analizează, «ăptăminal, împreună cu serviciul tehnic, cauzele principalelor defecte și măsurile pentru evitarea lor in viitor. Tot săptămînal analizăm funcționarea utilajelor. A.M.C.-urilor și S.D.V.-urilor.Lunar, consiliul oamenilor muncii este informat asupra problemelor deosebite, iar trimestrial analizează toate aspectele legate de calitatea produselor.
★Așadar, în cele trei întreprinderi se folosesc, in funcție de specificul producției, o serie de tehnici evoluate de control și asigurare a calității, care permit conducerilor unităților respective să poată dirija activitatea curentă și viitoare in deplină cunoștință de cauză. Pornind tocmai de la acest bun nivel de cunoaștere, am solicitat interlocutorilor să precizeze domeniile susceptibile de îmbunătățire și direcțiile majore de acțiune pentru ridicarea nivelului calitativ al producției. Asupra acestor aspecte vom stărui într-un viitor număr al ziarului.

tatea ploieșteană și-a onorat integral obligațiile contractuale cu unitățile din țară, in mod deosebit din sectoarele prioritare, ei au livrat partenerilor de peste hotare, in avans, o producție în valoare de peste 2,5 milioane lei. (Ioan Marinescu).
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TARA NOUA, OAMENI PE MĂSURĂ 
TIMPULUI NOU, REVOLUȚIONAR

1965 -1988

23 DE ANI
DE LA

CONGRESUL AL IX-LEA 
AL PARTIDULUI y

„Umanismul nou al societății noastre, care pune pe primul plan omul, are în vedere 

tocmai creșterea răspunderii pentru viitorul patriei, pentru socialism, pentru comunism, 

pentru ca omul să fie într-adevăr un participant activ la întreaga operă de făurire 
a noii societăți64.

NICOLAE CEAUȘESCU

Care sînt temeiurile concepției cu privire la dezvoltarea multilaterală a personalității umane în societatea noastră ?— Inițiind vastul proces de înnoire social-politică, de dezvoltare economică și culturală a României socialiste, Congresul al IX-lea al partidului a deschis in același timp perspectivele împlinirii umane a tuturor membrilor societății noastre — răspunde prof. univ. dr. Andrei Roth, de la Universitatea din Cluj-Napoca. Construirea societății socialiste multilateral dezvoltate este menită, cum a subliniat in repetate rin- duri secretarul general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, să realizeze condițiile existențiale necesare pentru dezvoltarea multilaterală a personalității u- mane. Scop al tuturor eforturilor constructive, dezvoltarea umană a membrilor societății a apărut dintru început, totodată, și ca o condiție indispensabilă a ridicării întregii activități social-politice, economice și culturale la un nivel calitativ superior: intre factorul uman oare înfăptuiește totul și condițiile sociale ale formării. desăvirșirii sale există o strinsă, inseparabilă legătură reciprocă.— Cu alte cuvinte, dezvoltarea multilaterală a personalității umane se traduce prin modelarea „omului complet*',  ideal umanist ce s-a dovedit inaccesibil orinduirilor anterioare. Cum ați sintetiza. în lumina documentelor programatice ale partidului nostru, principalele linii de forță ale acestui proces ?— Orice încercare de sinteză lntr-un domeniu atît de complex riscă să fie lacunară... Aș desprinde trei fațete comple- menfare. definitorii pentru noul tip de personalitate. în primul rind, flecare membru al societății noastre socialiste poate și trebuie să devină un profesio- nalist, un specialist temeinic calificat in domeniul său de activitate. potrivit cu aptitudinile și înclinațiile sale. Si avem a- semenea oameni, ne mindrim cu ei, in toate sferele activității economico-sociale ! Dobindind insă in urma dezvoltării corespunzătoare a sistemului invăță- mintului public o pregătire generală și politehnică de bază, fiecare individ — afirmația fiind cu deosebire valabilă pentru tinăra generație, pregătită pentru viață in ultimele două decenii — dobîndește, totodată, posibilitatea trecerii, în cursul vieții, de la un domeniu de activitate la altul, în funcție de cerințele sociale în continuă reînnoire și de propriile sale aspirații. în al doilea rî.nd. în conformitate cu posibilitățile o- ferite de structurile social-politice ale societății noastre și de cerințele perfecționării in continuare a acestora, fiecare persoană poate și trebuie să devină un participant activ la viața cetății, la conducerea unităților economice, sociale, culturale, un promotor al spiritului revoluționar. în al treilea rind — și in inseparabilă legătură cu cele precedente — fiecare membru al societății poate și trebuie să se afirme plenar oa ființă morală. înfăptuind în practică exigențele Codului vieții și muncii comuniste. în sfirșit, ca un corolar al tuturor laturilor personalității multilateral dezvoltate, membrii societății noastre trebuie să devină oameni culți în sensul complet al cuvîntului, cunoscători ai bazelor științelor despre natură, despre societate, despre om. înzestrați cu o concepție științifică despre lume, dornici și capabili de a-și asimila cele mai înalte valori din toate domeniile creației umane, cerințe exprimate cu acuitate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, in recentele sale cuvintări.— Să aruncăm o privire în viitor... Tendința principală a dezvoltării structurale a societății socialiste este, cum se știe, omogenizarea socială, apropierea reciprocă a condițiilor de muncă și de viață ale claselor și straturilor societății noastre, pină la estomparea deosebirilor esențiale dintre ele. Adversarii socialismului pretind că asta ar duce la nivelarea personalității umane...— Evident fals. Dimpotrivă, omogenizarea socială își află finalitatea umanistă în realizarea egalității de fapt a condițiilor de existență ale tuturor membrilor societății noastre, în asigurarea condițiilor optimale, fără piedici sociale de orice fel, pentru autorealizarea deplină, pentru desăvirșirea umană a fiecăruia. Sensul autentic umanist al omogenizării sociale nu este aducerea la numitor comun, uniformizarea indivizilor, ci. așa cum de altfel o și demonstrează realitatea noastră, înfăptuirea condițiilor sociale egale pentru diferențierea liberă, deplină a tuturor membrilor societății. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a formulat cu deosebită forță această idee : „Nu ne propunem și 

nu ne putem propune uniformizarea omului. Aceasta ar fi o absurditate, un nonsens. Noi acționăm pentru formarea unui om de omenie, cu o pregătire multilaterală, a unui comunist de omenie. Urmărim crearea condițiilor celor mai propice ca omul să se poată manifesta plenar în toate domeniile vieții sociale, fiecare cu capacitatea, personalitatea și felul său de a fi. în spiritul comun întregii societăți, al dragostei de dreptate și adevăr, al curajului și cinstei, al simplității, al hotări- rii de a lucra impreună cu semenii săi pentru fericirea proprie, pentru fericirea întregii societăți".
Om nou, conștiință revoluționară. Care este rolul conștiinței in dinamica dezvoltării ? Argumentează Angela Bota, secretar cu probleme de propagandă al Comitetului municipal de partid’ Alba lulia :— Privind cu mîndrie mărețele realizări ale perioadei inaugurate de Congresul al IX-lea al partidului, aducînd „la zi" bilanțul acestei grandioase e- poci, remarcăm forța transformatoare, modelatoare pe care ideile revoluționare ale marelui forum al comuniștilor români de acum 23 de ani au avut-o asupra conștiinței oamenilor, devenită în fapt — așa cum a subliniat în recentele sale expuneri secretarul general al partidului — o autentică forță motrice a progresului multilateral al patriei. Argumente găsim nenumărate în jurul nostru, în munca noastră, aici, ca și în întreaga țară. Ce reprezenta Alba lulia din punct de vedere industrial acum 23 de ani ? Niște promisiuni. în 1988 ? Un potențial modern realizat în ani de mare dinamism : industria municipiului a crescut in această perioadă de peste 19 orî. Acest spor înseamnă efort, angajare, inițiativă, răspundere. Adică spor de conștiință nouă, socialistă. V-aș oferi un exemplu, lată, de curind, întreprinderii „Porțelanul" 1 s-a conferit, pentru a treia oară consecutiv, înaltul titlu de „Erou al Muncii Socialiste". în 1965 unitatea nu exista. Gindiți-vă deci cît de rapid a fost procesul de maturizare al unui colectiv capabil de o asemenea performanță ! în timpul marilor Inundații din 1970, cînd întreprinderea se afla în pragul punerii in funcțiune, a fost apărată de puhoaie cu abnegație și spirit de sacrificiu. Si tot aceiași oameni, dind dovadă de înaltă responsabilitate, i-au făurit în scurt răstimp re- numele de care se bucură acum. Temelia muncii de calitate este asigurată de calitatea nouă a oamenilor.— Exemplul este Intr-adevăr grăitor. Dar în același timp, pe un plan mai larg, cum arată documentele de partid, se con- ștată o anumită răminere în urmă a conștiinței.— Faptul se datorește, în bună măsură, minusurilor ce persistă în munca politioo-educa- tivă. Sintem conștienți, de pildă, că neajunsurile în realizarea planului cu care ne confruntăm în unele unități ale municipiului pornesc și de la deficiențele muncii noastre. Adesea, in spatele unor cauze așa-zis obiective, identificăm formalismul, insuficienta preocupare pentru soluționarea problemelor, delăsarea, fuga de răspundere. Tezele pentru Plenara C.C. ne îndeamnă să înlăturăm toate a- ceste neajunsuri, să realizăm o cotitură radicală în ce privește stilul și metodele de muncă învechite, ineficiente. Am înțeles clar că trecerea la o etapă superioară a construcției socialiste în țara noastră, înfăptuirea marilor obiective stabilite de Programul partidului, de ho- tărîrile Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale reprezintă opera unor oameni cu un înalt nivel de conștiință, cu o temeinică pregătire profesională, bine educați, hotărîți să lupte pentru promovarea noului, să lichideze concepțiile retrograde, caduce. Acest obiectiv îl situăm în centrul acțiunilor politico-educative pe care le organizăm acum în întreprinderi, în așezămintele de cultură. Avem in vedere — și acționăm în consecință .•— că întărirea rolului conducător al organelor și organizațiilor de partid, eficiența muncii organizatorice și politico-ideologice nu se măsoară altfel decit cu instrumentul precis al rezultatelor obținute de oamenii muncii în vasta activitate de îndeplinire a obiectivelor de dezvoltare economică și socială.

Exemplul de mai sus, oferit de interlocutoarea din Alba lulia, pune in evidență o trăsătură definitorie a omului nou, pregnant afirmată în anii de după Congresul IX : conștiința responsabilității. Responsabilitate exprimată prin fapte, prin asumarea celor mai dificile sarcini, prin învingerea greutăților. Să ne gindim, in a- ceeașl ordine de idei, la cutezanța și eroismul constructorilor 

magistralelor albastre, ai metroului, ai Transfăgărășanuiui; la tenacitatea celor ce. biruind adesea condiții climatice vitrege, do- bîndesc recolte-record ; la competența și spiritul novator al celor din uzine și laboratoare, care realizează noi produse competitive pe plan mondial ; la spiritul de inițiativă al celor ce înfăptuiesc consecvent programele de modernizare... Intr-adevăr, spre lauda lor și a țării, ei nu se feresc de „numitorul comun", dacă acest numitor înseamnă răspundere față de progresul multilateral al tării, răspundere față de popor și propria lor conștiință. Această conștiință izvorăște din cel mai profund simțămijjt al dragostei de patrie, simțămint revoluționar intr-o epocă revoluționară. Și este spre lauda oamenilor acestui pămînt, spre lauda comuniștilor că au știut să cultive, la chemarea partidului, a secretarului său general, acest sacru Simțămint la cotele cele mai înalte — ale responsabilității, dăruirii, abnegației. Din acest punct de vedere, al trecerii de la orizontul social îngust de odinioară la orizontul larg de astăzi, al conștiinței că muncind mai bine fiecare va trăi mai bine, al unității de gînd, de simțire, de acțiune pentru înfăptuirea mărețelor obiective de dezvoltare multilaterală a patriei și a personalității oamenilor ei. într-adevăr, poporul român... se „uniformizează" !
Responsabilizarea autentică, eficientă nu se poate realiza însă decit in condițiile participării libere, reale, conștiente a celor ce muncesc la actul de decizie și la infăp- tuirea sa. la conducerea activității economico-șociale. In a- ceastă . privință, una din ideile de mare forță revoluționară aduse de Congresul IX, de o importantă covirșitoare pentru întreaga evoluție ulterioară a operei de construcție socialistă, constă în afirmarea in viață a principiului de bază al democrației socialiste românești, principiu pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu l-a ridicat la rangul de lege supremă a activității de partid și de stat : „Socialismul se construiește cu poporul, pentru popor !“. O idee de frontispiciu politic, economic și social, sub semnul căreia s-a clădit un larg, reprezentativ și original sistem democratic prin care se valorifică spiritul de inițiativă șl forța de creație ale oamenilor muncii, deținători ai statutului lor de înaltă responsabilitate : proprietari — producători — beneficiari. O triplă calitate, o triplă și totuși unică răspundere, cu profunde implicații asupra formării și afirmării personalității umane. Pe baza acestei calități fundamentale. în climatul generos și exigent al democrației muncitorești-revolu- ționare, s-a creat și se dezvoltă necontenit conștiința participării.Stăm de vorbă, pe această temă, cu maistrul principal Nicolae Iana, membru in consiliul oamenilor muncii de la întreprinderea de mașini grele din Capitală. Participant la întreaga traiectorie a acestei uzine „cum puține sînt în lume", prima dintre marile unități a- părute pe harta industrializării țării îndată după Congresul IX, „uzină constructoare de uzine", distinsă recent cu titlul de „Erou al Muncii Socialiste".— Cind am venit aici, în cîm- pia Bercenilor, abia se înălțau primii stilpi ai viitoarelor hale. Am luat parte la construcție, am trăit emoțiile primei șarje de oțel și apoi ale atitor premiere tehnice pentru economia națională, programe prioritare, pină la marile examene de acum, cind făurim turbogenera- toarele pentru centrala nucleară de la Cernavodă. M-ați întrebat de simțămintul participării, pe ce se bazează el. Pe toate astea se bazează. Pe conștiința că ai înălțat cu brațele tale această uriașă și modernă uzină, că aici totul îți aparține, că e a doua ta casă, de care te mîndrești și de care răspunzi, că ai datoria s-o gospodărești și s-o conduci la înălțimea așteptărilor. Putem vorbi in cifre, în miliarde de lei producție, dar eu m-aș opri la un amănunt care dovedește, in felul său, a- tașamentul oamenilor. Vedeți aici, printre halele acestea in care clocotește oțelul, șirurile de arbori, trandafiri, miile de pomi fructiferi ? Toate au fost plantate și sînt îngrijite de aceiași oameni care tac oțelul și utilajele de cea mai inaltă performanță. Și unele, și altele s-au născut din propriile ginduri și cu forte proprii. Așa cum ne-a îndemnat cu prilejul numeroaselor sale vizite de lucru tovarășul Nicolae Ceaușescu, ctitorul acestei vetre industriale, autoconducerea muncitorească înseamnă participare și răspundere. Sintem mindri nu numai de forța șl renumele acestei uzine, ci de faptul că am învățat s-o conducem.— Vorbiți-ne despre „școala"

Platforma industrială - o realizare fundamentală, de frontispiciu, a mărețelor înfăptuiri din „Epoca Nicolae Ceaușescu". Expresie elocventă, definitorie a industrializării patriei, a amplasării științifice, armonioase a forțelor de producție în toate zonele țării — rezultat al gindirii cutezătoare și acțiunii revoluționare a partidului, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în epoca de înfăptuiri fără precedent deschisă de Congresul IX - platformele industriale de pe cuprinsul întregii țări, „cetăți ale muncii și educației revoluționare", reprezintă focarele puternice ale dezvoltării economice și sociale, ale valorificării superioare a forței de muncă. In cuprinsul lor s-au format, de-a lungul anilor, în muncă și pentru muncă, milioane și milioane de muncitori și specialiști de înaltă calificare, oameni noi, cu o conștiință socialistă, revoluționară. Cea mai elocventă imagine a României de astăzi este imaginea unei țări care s-a înscris, cu hotărîre, pe traiectoria unei industrii puternice, moderne, competitive

Epoca inaugurată de Congresul IX este epoca unor mărețe și reprezentative construcții pentru generațiile prezente și viitoare. „Magistralele albastre", Transfăgărășanul și metroul bucureștean, puternicele hidro și termocentrale de pe întreg cuprinsul țării, cetățile industriale din toate județele patriei dau măsura unei epoci de puternic elan constructiv, epoca unor mărețe ctitorii. In imagine, una dintre ele — noul pod de peste Dunăre de Ia Cernavodă
autoconducerii. Despre oamenii pe care îi formează.— Vedeți, societatea ne dă pe mină valori uriașe din avuția națională. Noi nu facem aici piese de cițiva lei, orice produs de-al nostru costă milioane. în aceste condiții, competența, răspunderea, ordinea și disciplina sint hotărîtoare la fiecare pas. Oamenii trebuie permanent formați in acest spirit. Ii se cere o perfecționare continuă — profesională, politică, morală. 

Periodic. In consiliul oamenilor muncii se analizează pregătirea cadrelor. Participarea reală la producție, la gospodărire, la conducere începe cu participarea Ia o pregătire mereu superioară. .— Sînteți membru in consiliul oamenilor muncii. Cum vă exercitați această răspundere ? Ați avut vreo inițiativă 1— Mă întrebați direct, o să vă răspund direct. Am sarcina concretă de a urmări realizarea 

investițiilor și modernizărilor în sectoarele calde. Cu un timp in urmă am primit „mandat" din partea colectivului- de la turnătorie să propun modernizarea instalației de preparare a amestecului pe bază de ciment. M-am bucurat că s-a acceptat propunerea, dar cel mai mult ni-a bucurat faptul că, îndată după aceea, oamenii din secție au decis să nu apeleze la sprijinul altora, ci să modernizeze instalația cu forțe proprii. Am făcut schițele, le-am discutat înțr-un colectiv larg, fiecare a venit cu soluții de îmbunătățire și și-a asumat răspunderi precise, am trecut la treabă, am reușit. Desigur, este important să propui, propuneri putem avea mulți. și e bine, dar și mai important, esențial in sistemul autoconducerii este să pui mintea și umărul la tot ceea ce s-a decis și trebuie înfăptuit.
Viața cooperativei agricole de producție Frasin, din județul Dîmbovița, este, de cîțiva ani, mai frămintată. Dar și mai plină. Nu este greu de constatat că grijile oamenilor care muncesc aici au sporit, răspunderile la fel, însă această schimbare s-a dovedit a fi un izvor din care unitatea lor soarbe putere. Și o face cu nesaț ; pentru că așa ceva i-a cam lipsit. Faptul că producțiile de cereale, legume, plante tehnice sînt de două, trei sau patru ori mai mari, față de o perioadă nu prea îndepărtată, că în zootehnie aceleași vaci dau de citeva zeci de ori mai mult lapte nu poate avea altă explicație decit că activitatea a fost dirijată pe un făgaș nou, că este vorba de un proces evident de creștere a consistenței muncii.— Ce s-a întîmplat, mai concret, la Frasin ? l-am întrebat pe inginerul Gheorghe Chivu. președintele cooperativei.— Multe, că dacă nu se în- timpla nimic rămineam unde am fost, adică printre cei din urmă din județ. în orice caz, mă simt dator să precizez că nici eu, Chivu, nici altcineva, n-am descoperit între timp vreo soluție miraculoasă. Rețineți că țăranii din această zonă sint excelenți agricultori, că pămîn- tul nostru nu e rău deloc, că avem dotare bună. Adică tot ce trebuie ca să facem agricultură la nivelul cerințelor noii revoluții agrare. Da, știu ce vreți să mă-ntrebați : de ce. cu toate astea, multă vreme s-au obținut rezultate slabe 7 Povestea e lungă și complicată, dar fondul chestiunii l-a constituit felul in care s-a acționat. Consiliul de conducere n-a fost un adevărat organ colectiv de conducere, adică a cam plutit pe deasupra realităților și a așteptat să-i rezolve alții problemele. Cu consecințe negative asupra funcționării democrației cooperatiste și, în primul rind, asupra participării la muncă și a spiritului de inițiativă al oamenilor.— Cu alte cuvinte, s-a schimbat stilul de muncă...— S-a trecut la un stil al faptelor. Un stil eficient, călăuzit de realism, de grija față de armonia ansamblului. Și. nu în ultimul rind, pătruns de spiritul echității, de exigență față de felul cum iși face fiecare datoria.— Am reținut : echitate și participare. Insistați, vă rugăm, asupra acestui aspect.— Un exemplu : au fost destui membri cooperatori — acum sînt mult mai puțini — care nu executau corespunzător lucrările de întreținere a culturilor repartizate în acord global. Se învățaseră ei așa, că oricum, chiar dacă nu participă în rind cu ceilalți, chiar dacă obțin producții mai mici, tot 

primesc ceva de la cooperativă. Puteam să lăsăm o asemenea situație să se perpetueze ? Am organizat echipe care au prășit suprafețele respective, iar cei în cauză au cîștigat exact in raport de munca depusă. Ar trebui să vedeți, de asemenea, cum se face recepția lucrărilor și cum hotărim refacerea lor atunci cind constatăm anumite deficiențe. Iar de cind am început să promovăm cu consecvență principiile echității, ale răspunderii individuale, mentalitățile vechi au dat înapoi. participarea oamenilor la muncă și la conducerea treburilor cooperativei a sporit simțitor. Am îmbunătățit munca educativă prin învățămintul politico-ideologic, învățămintul agrozootehnic de masă, pe care le-am legat mai strins de realitate. de viața și problemele cooperativei și ale oamenilor. Sintem, am această convingere, pe un drum bun.— în afară de rezultatele obținute, care sint mereu mai îmbucurătoare, pe ce se mai Întemeiază acest optimism ?— Pe încă multe alte lucruri. Colaborăm rodnic cu unitățile de cercetare, am preluat o serie de idei noi, proaspete, din experiența unor unități fruntașe din țară, avem tot ce ne trebuie pentru a ridica la un nivel superior, așa cum ne cere conducerea partidului. începutul bun pe care l-am înregistrat. Dar, mai ales, ne bizuim pe noul fel de a gindi al oamenilor. Iată o dovadă recentă, care m-a emoționat șl m-a Încurajat: cineva, care nu este prea obișnuit să minuiască creionul, mi-a lăsat pe birou un bilețel pe care scria : „E foarte bine față de ce-a fost, e bine față de ce trebuie, dar așteptăm să muncești mai mult și mai bine". De atunci, cind mă uit în ochii oamenilor, văd in fiecare pe autorul acestor cuvinte și capăt încrederea că toți gîn- desc așa.
La kilometrul 48 al Canalului Dunăre-Marea Neagră, pe un mal înalt, privirea e atrasă de la depărtări de un impunător monument menit să evoce, generațiilor prezente și viitoare, munca și lupta brigadierilor constructori. Este monumentul staturii morale a tinereții revoluționare. Dar, de fapt, el ar trebui să se înalțe nu numai la „magistrala albastră", ci și în nenumărate alte locuri, practic pe intreg cuprinsul țării, pretutindeni unde tinăra generație și-a pus semnătura participării entuziaste la marile ctitorii ale „Epocii Ceaușescu". Semnătura elanului patriotic, semnătura romantismului revoluționar.Semnătură care poate fi recunoscută și în noua înfățișare a unei zone trezite la viață, la rodnicie in județul Iași, unde, pe 25 000 de hectare, se întinde cimpul de operațiuni al Șantierului național al tineretului Sculeni — Țuțora — Gorban.— Ce au realizat pină acum, aici, brigadierii ?

„Omul este măsura tuturor lucrurilor". Parafrazînd stră
vechiul dicton se poate spune că astăzi, la noi, omul nou este 
măsura tuturor mărețelor înfăptuiri. Omul cu o inaltă conștiin
ță revoluționară pe care epoca inaugurată de Congresul IX, 
epocă a umanismului revoluționar, îl situează în prim-planui 
istoriei, in avanposturile bătăliei pentru o nouă calitate a 
muncii și a vieții, pentru dezvoltarea multilaterală a pa
triei. O dezvoltare care impune un om pe măsură, cu o 
personalitate multilateral dezvoltată. Omul - cum accentua 
secretarul general al partidului - cu înalte calități moral- 
politice, încrezător în forțele poporului, ale societății, hotărit 
de a-și aduce întreaga contribuție la înfăptuirea Programu
lui partidului, la dezvoltarea generală a patriei, de a fi în
totdeauna la datorie și de a acționa ca adevărat revolu
ționar in toate imprejurările.

Victor VANTU
cu sprijinul corespondenților „Seinteii*̂

Drept răspuns, ni s-a arătat mai întii o hartă hașurată cu albastru. reprezentind . cum arăta la începuturi zona inundabilă și mlăștinoasă. Apoi ne-am urcat pe cea mai/înaltă coastă a dealului Coștillenilor. în jos se văd ca în palmă miile de hectare renăscute/din luncile Jijiei și Prutului. /— La inaugurarea șantierului — iși amiijte/te Viorel Grigo- raș,cpmafidantul adjunct — ni -s-ai'spus : „Priviți aceste pă- minturi vlăguite, năpădite de stufăriș și rogozuri... Amena- jați-le, modelați-le. dați-le viață ! Schimbați relieful, geografia acestor locuri !“ Ceea ce noi am și făcut. Jijia nu se mai varsă acum in Prut la Gorban, ci cu aproape 40 km în amonte, la Oprișeni. A fost deviată printr-un canal construit de tinerii brigadieri. Pe mii și mii de hectare s-au realizat amenajări pentru irigații, desecări, drenaje, lucrări de combatere a eroziunii. S-au excavat și așezat in terasamen- te peste 23 de milioane de metri cubi de pămint. Lucrările sint în stadiu final de execuție și, concomitent, au fost date in exploatare importante suprafețe. Ne mîndrim că munca noastră, a brigadierilor, șe vede și in culturile frumoase ce cresc acum in luncă,, se măsoară in producțiile bogate ce se obțin acum la toate culturile. Dar aceasta este numai o parte a realității. Fiindcă noi mai avem aici și un al doilea șantier, nevăzut...— Cum adică „nevăzut" ?— Este șantierul „interior", al formării pentru viață a promoțiilor de brigadieri. Șantierul modelării conștiinței lor de bravi constructori și revoluționari. în serii de cite o lună, două, trei, au trecut pe sub drapelul șantierului nostru național aproape 20 000 de tineri brigadieri : excavatoriști șibuldozeriști, constructori de drumuri, șoferi, instalatori de conducte de irigații, moto- pompiști etc. Mulți au venit cu meseriile învățate, alții insă le-au deprins aici și nu s-au mai despărțit de ele. Totodată, în clocotul muncii, biruind greutățile și asprimile vieții de șantier, ei au invățat lecția curajului și a datoriei, a solidarității și întrajutorării, a cinstei, ordinii și disciplinei. Munca formează caracterele, călește oamenii. De aceea, urmînd indemnul tovarășului Nicolae Ceaușescu cu privire la educația in muncă și pentru muncă, împletim strins activitatea educativă cu sarcinile de producție. Nutrim conștiința că ne revine atît răspunderea de a da țării o nouă și roditoare vatră de piine, cit și tineri comuniști însuflețiți de patriotism revoluționar, de dragoste fierbinte față 'de partid și popor.Permanența spiritului revoluționar este stindardul de conștiință al tinerei generații crescute și afirmate în „Epoca Ceaușescu".
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Concepție unitara, riguros științifică 
privind istoria patrieiCei 23 de ani care au trecut de la Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român au însemnat și pentru istoriografie, ca de altminteri pentru întreaga societate românească, un uriaș pas înainte, atit pe planul reînnoirii bazei de informație, cit și pe planul reînnoirii interpretative. Acest considerabil progres este cu atit mai lesne de observat prin raportarea la situația existentă in sfera cercetării istorice înainte de anul 1965.După 23 August 1944, pe măsura desfășurării procesului revoluționar, inaugurat de acea memorabilă zi a istoriei noastre naționale, concepția materialismului istoric a devenit fundamentul filozofic și metodologic al cercetării trecutului poporului român. Orizonturile noi deschise astfel investigației istorice au fost insă Întunecate de norii grei ai dogmatismului. Copierea mecanică, servilă a unor scheme străine, ignorarea aspectelor specifice în manifestarea legităților generale și, mai ales, subordonarea cercetării istorice unor exigențe, rău înțelese, ale conjuncturii politice au dus, în unele cazuri, la desfigurarea adevărului istoric pînă la transformarea lui în contra- adevăr. O astfel de istorie nu-și mai putea îndeplini funcțiile ei educativ- patriotice și sfîrșea prin a aliena conștiința colectivă de. propriul ei trecut.Congresul al IX-lea al P.C.R. a lichidat deplin și definitiv aceste practici și a făcut din respectul pentru adevărul istoric, principiul călăuzitor al cercetării istorice, căruia i-au fost astfel redate credibilitatea științifică și forța instructiv-educati- vă. Epoca Nicolae Ceaușescu a încredințat istoriei, ca știință, o funcție de covirșitoare însemnătate și de o amploare fără precedent, făcind 

din cunoașterea trecutului milenar 
de luptă a poporului român pentru 
independență și unitate națională, 
pentru progres social o latură esen
țială a întregii activități ideologice, 
teoretice și politico-educative din 
țara noastră.In cercetarea trecutului național, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat necesitatea unei viziuni unice și unitare de reconstituire și interpretare a fenomenelor economico- sociale și politice, a activității partidelor și personalităților politice. Concepția secretarului general al partidului despre caracterul unic și unitar al istoriei poporului român a îndreptat investigația școlii române de istorie în direcția abordării și prezentării diverselor aspecte, eveni- * mente și personalități ale trecutului național în ansamblul de organică ț unitate a societății românești în dis’ feritele ei faze de dezvoltare isto- '• ț rică. Permanenta raportare la evo- «. luția întregii societăți românești a pus in lumină factorii și formele de unitate a românilor, pe deasupra pluralismului statal — existența mai multor formațiuni politice românești în aria vechii Dacii — și a stăpî- nirilor și rășluirilor teritoriale să- vîrșite de marile imperii vecine.

Cercetările istoriografiei romă-

nești au relevat autohtonia, continuitatea și unitatea poporului român în spațiul carpatp-danubiano-pontic. Săpăturile arheologice au dezvăluit a- partenența acestui spațiu la marea arie de desfășurare a procesului de antropogeneză și existența în epocile paleoliticului, neoliticului, bronzului și fierului a unor culturi — precum Hamangia, Cucuteni etc. — de remarcabilă valoare. îndată după individualizarea lor în cadrul blocului de populație tracică de la nord și sud de Dunăre, geto-dacii au intrat în istorie ca atașați pînă la identificare cu idealul apărării libertății lor împotriva marilor împărății care voiau să-i supună. De la rezistența opusă lui Darius I la 514 î.e.n. pînă la luptele cu Imperiul roman la începutul secolului al II-lea e.n., geto-dacii apar ca un popor creator al unui stat puternic, întemeiat pe o cultură materială și spirituală originală și înaintată.Fuziunea dintre geto-daci și romani a constituit esența procesului de etnogeneză a românilor. Este memorabilă caracterizarea dată de tovarășul Nicolae Ceaușescu acestui capitol fundamental al istoriei naționale : 
„Păstrind de la 

daci setea nestinsă de libertate, voin
ța de a nu-și pleca fruntea sub jugul 
străin, hotărirea de a rămine mereu 
el insuși, unic stăpin pe viata și 
soarta sa și continuind spiritul rațio
nal, judecata și pasiunea creatoare a 
romanilor, poporul român, nou apărut 
in lume, avea să împlinească, intr-o 
existență de aproape două milenii, 
un eroic, zbuciumat și măreț destin 
istoric, dezvoltîndu-se continuu și 
afirmindu-se cu putere în rindul 
popoarelor și, astăzi, al națiunilor 
lumii".Cercetările istoriografiei românești au relevat, de asemenea, continuitatea luptei pentru independență și unitate națională.Așezat într-o zonă în care s-au interferat eforturile de expansiune ale unor puternice regate și imperii, poporul român și-a văzut amenințate ființa sa etnică și structurile sale politice de politica de cucerire și aservire a marilor puteri din zonă — regatele ungar și polon, apoi imperiile otoman, habs- burgic și țarist. El a izbutit să învingă această gravă primejdie prin mobilizarea tuturor resurselor sale umane și materiale în cadrul unui mare efort militar care a îmbrăcat forma războiului întregului popor pentru apărarea patriei, grație căruia a putut fi apărată independența de fapt și asigurată continuitatea statală, in ultimii ani o bogată bibliografie consacrată acestor proble
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Mărturie elocventă a politicii 
profund umaniste a partidului, 

MAJORĂM DE RETRIBUȚII f Mme a urmărit pe o bază de informație de o amploare fără precedent modalitățile de apărare a pâ- mintului strămoșesc de-a lungul veacurilor împotriva invadatorilor și cuceritorilor veniți din toate orizonturile.O atenție deosebită a fost a- cordată de istoricii români războiului de independență din anii 1877- 1878 și participării României la marea conflagrație din anii 1914-1918, interesul pentru aceste importante evenimente ale istoriei poporului român exprimîndu-se în numeroase contribuții de valoare. Asemenea lucrări au relevat caracterul drept, eliberator al participării României la marea confruntare din anii 1914-1918, efortul militar al țârii noastre, desfășurat în acei ani avînd drept obiectiv eliberarea teritoriilor românești aflate sub stăpîni- rea monarhiei aus- tro-ungare, promotoarea unei brutale politici de des- naționalizare. Luptele eroice ale armatei române, sprijinită de întreaga națiune și prăbușirea dublei monarhii și a imperiului țarist au făcut posibilă făurirea statului național unitar român, prin unirea românilor din teritoriile aflate sub dominația străină cu cei din patria-mamă, in virtutea dreptului la autodeterminare exercitat in cadrul unor adunări reprezentative, democratice, care au culminat cu Marea Adunare Națională de la Alba-Iu- lia, unde, la 1 decembrie 1918, a fost votată unirea Transilvaniei cu România.Școala română de istorie a putut cerceta în condiții optime — de documentare și interpretare — lupta țărănimii în evul mediu și epoca modernă împotriva exploatării feudale și, respectiv, moșierești, luptă ce a cunoscut în 1437, 1514, 1784 și 1907 momentele ei de vîrf. Au fost, de asemenea, studiate cu o informație nouă și pe temeiul unei înțelegeri adecvate a fenomenului revoluționar românesc și european, revoluțiile din 1821 și 1848, care au asociat în programul lor obiective sociale și naționale. A fost pus în adevărata lui lumină rolul istoric al clasei muncitoare, al partidului ei politic în angajarea societății românești pe făgașul edificării celei mai drepte orînduiri — socialismul.După Congresul al IX-lea au putut fi științific studiate acțiunile Partidului Comunist Român pentru apărarea independenței și suveranității naționale, a integrității teritoriale, amenințate de politica de expansiune a statelor fasciste și revizioniste. A fost relevat, în acest cadru, însemnătatea constituirii Co
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mitetului Național Antifascist (1933) și a marii demonstrații antifasciste și antirăzboinice din Capitală de la 1 mai 1939, rolul eminent al tovarășului Nicolae Ceaușescu în conducerea Comitetului Național Antifascist și în organizarea acestei grandioase demonstrații, desfășurată într-un moment cind, în fața dinamismului agresiv al politicii Germaniei naziste, guvernele europene făceau dovada incapacității de ripostă adecvată sau căutau chiar formule de înțelegere cu agresorul hitlerist.A fost pus la dispoziția cercetătorilor și marelui public un bogat material documentar de cel mai mare interes științific și politic, în măsură să permită cunoașterea concretă a împrejurărilor interne și internaționale în care s-a desfășurat lupta Partidului Comunist Român pentru coalizarea tuturor forțelor patriotice, antifasciste în vederea răsturnării regimului de dictatură și a smulgerii României din orbita Reichului nazist, unde fusese aruncată, împotriva voinței ei, de evenimentele din august 1939 — august 1940. O serie de valoroase lucrări au fixat dimensiunile internaționale ale revoluției române din august 1944, unul dintre evenimentele de însemnătate decisivă ale celui de-al doilea război mondial, al cărui sfîrșit, în Europa, l-a precipitat cu cel puțin 200 de zile, precum și contribuția importantă a României la războiul antihitlerist în perioada 23 august 1944— 12 mai 1945.Istoriografia română a urmărit, în ultimele două decenii rolul românilor în istoria universală, continuind astfel o direcție de cercetare ilustrată de N. Iorga, De la culturile străvechi și de la statul geto-dac, prin luptele statelor feudale românești pentru apărarea independenței și pînă la acțiunile diplomatice și militare ale statului român în epocile modernă și contemporană, marile capitole ale istoriei naționale au fost studiate într-un vast cadru de istorie europeană și universală, fiind astfel precizate aspectele comune și specifice ale unor mari procese și curente care au străbătut și spațiul românesc în decursul istoriei. S-a desfășurat o amplă activitate de reeditare și evaluare critică a marilor noștri istorici.
„Cunoscînd istoria glorioasă a po

porului nostru — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu — luptele și sa
crificiile înaintașilor noștri, străda
niile lor în perfecționarea creației 
materiale șt spirituale, învățăm să 
prețuim și să iubim mai mult, mai 
profund, cuceririle prezentului, să 
facem totul pentru a le dezvolta, 
pentru a făuri istoria nouă a patriei 
noastre, istoria socialismului și co
munismului". Un minunat îndemn de a uni statornic iubirea pentru gloriosul nostru trecut, atit de bogat in admirabile exemple de sacrificii și dăruire, cu efortul de a da patriei chipul nou, al socialismului, cu marile lui ctitorii, pe măsura multimilenarei noastre istorii.

Dr. Florin CONSTANTINII!

Munca - temeiul vieții 
mereu mai bune

(Urmare din pag. I)voltare a industriei electronice s-a produs după Congresul al IX-lea al partidului. Electronicii, cu toate ramurile și în toată complexitatea ei, i-au fost atunci consacrate o întreagă platformă industrială — Pipera —, dar și alte investiții, în alte noi spații. Centrala industriei electronice și tehnicii de calcul cuprinde acum nu mai puțin de 17 întreprinderi și trei institute de cercetare și inginerie tehnologică de specialitate. Ieșind din stația de metrou Pipera, te afli în chiar centrul unui conglomerat industrial al electronicii, în care clădiri elegante din beton și sticlă alcătuiesc un soi de „oraș" (nu vei întîlni aici nimic din decorul industriilor clasice). Chiar peste dfum de stația metroului — întreprinderea „Electronica". Produce, în principal, televizoare alb-negru și color, radioreceptoare, combine muzicale și incinte acustice standard și de înaltă fidelitate, radiocasetofoane. Dar și o gamă de monitoare alb-negru și color (display în sisteme complexe), linii de montaj, instalații de cositorit cu undă staționară, aparate de vizualizare și altele. In strin- să corelație cu ea — întreprinderea de cinescoape. Se fabrică aici două mari familii de produse : tuburi de imagine pentru televiziune alb-negru și surse de lumină (lămpi electrice cu descărcare în arc și lămpi cu descărcare luminiscen- tă), accesorii pentru ele, dar și aparataj electric de joasă tensiune și pentru telecomunicații, mijloace de măsurare in domeniul radiațiilor ionizate („Gei- ger-Miiller") și altele. Apoi întreprinderea de calculatoare („Felix" București). Ea este autoarea u- nei foarte variate game de mijloace ale tehnicii de calcul electronic pentru prelucrarea automată a datelor. Microcalculatoare pentru cele mai diverse u- tilizări (gestiunea tranzacțiilor și stocurilor, aplicații grafice în lucrări științifice, laborator, tratarea textelor, operațiuni contabile, planificare economică, culegere și trans

mitere de date). Apoi microcalculatoare de serie. Sisteme de calcul de capacitate medie și medie- mare („Felix C 512“ și C 18-110“), calculatoare de proces destinate urmăririi, supravegherii și conducerii proceselor industriale. Calculatoare de birou, de facturat și contabilizat, e- chipamente destinate te- letransmisiel de date (modulatoare, multiplexoare, optomodule), proiectare software, consulting, engineering etc., etc., etc. Veți găsi apoi, tot aici, întreprinderea de echipamente periferice. Ca și întreprinderea „Conect" (conectoare, comutatoare, ma-

deri și instituții profilate strict pe electronică (mai exact, făcind parte din Centrala industriei electronice). Dar de electronică se ocupă acum (nu se mai poate altfel) și multe alte întreprinderi, cum sînt cele ale industriei automatizărilor („Automatica", FEA, de panouri pentru automatizare Alexandria și altele), ca și întreprinderi ca „Electromagnetica" (telefonie), „Electrotehnica", „Electromureș", „Electrotimiș" și cîte altele ! Nu există azi întreprindere care... se respectă și care să nu dețină măcar un laborator de electronică. Pentru că electro-

ția este și aceea că ne-am străduit să fim cît mai a- proape de nivelul tehnic mondial. 86 la sută dintre produsele noastre sînt de acest nivel. Iată și cîteva domenii în care avem realizări de vîrf : microunde și comunicații spațiale (de exemplu o instalație de recepție a emisiunilor din satelitul „Meteosat"), instalație pentru coordonate de navigație maritimă obținute prin satelit, în sistem tranzit, instalație de recepție a transmisiilor TV prin satelit, regulator electronic auto (pentru „Olt- cit"), stații de radiocomu- nicații maritime, radiogo- niometru naval automat.
Electronica românească

trițe, utilaje pentru industria electronică). După care întreprinderea de aparate electronice de măsură și industriale (ea produce însă și o gamă largă a instalațiilor și accesoriilor radiotelefonice). Tot la Pipera veți găsi modernele spații de producție ale „ROMCONTROLDATA", societate mixtă româno-ame- ricană. E o modernă fabrică pentru echipamente periferice în tehnica de calcul (imprimante, memorii etc.) Și tot aici, a- șezate in serie, cele trei institute : ICSIT-TCI (pentru tehnica de calcul și informatică), ICSIT-E (pentru electronică profesională și altele), CCSIT-S (pentru semiconductoare). Dar mal sînt întreprinderi de electronică și în afara platformei Pipera. De e- xemplu, întreprinderea de electronică industrială (str. Baicului), de exemplu întreprinderea de microelectronică și I.P.R.S. Bănea- sa. Apoi, la Iași, „Tehno- ton". La Timișoara, fabrica de memorii electroniceși componente pentru tehnica de calcul (produce însă și calculatoare întregi). La Curtea de Argeș, „E- lectroargeș" (componente pasive pentru tehnica de calcul). La Urziceni, treprinderea(componente esențiale în electronică).pînă aici doar
în-de feriteAm numit întreprin-

nica s-a insinuat, cum spuneam (iar procesul e abia la început), peste tot. Ritmul creșterii producției din propriu-zisa industrie a electronicii este și el dictat de acest proces. Pro- ducția-marfă anuală pentru anul în curs este planificată la 16,4 miliarde lei. Față de 1985, procentul creșterii, în 1988, este de 147 la sută. (în ’86, față de ’85 : 115 la sută ; în ’87 față de ’86 : 113 la sută ; în ’88 față de ’87 : 112,5 la sută). Un ritm de creștere cu mult superior celui din restul industriei republicane. Iar specialiștii acestui domeniu susțin că încă nu-i destul. Oricum, industria e- lectronică proprie asigură acum 70—80 la sută din necesarul de echipamente al economiei. Dar acest necesar va fi, obligatoriu, intr-o creștere vertiginoasă în următorii ani, pe măsura realizării programelor de modernizare a industriei naționale, programe în care implementarea tehnicii de calcul, a calculatorului de proces, a optimizării prin control și comandă electronică ocupă un loc primordial. „Anul acesta, de exemplu — ni s-a spus la Centrala industriei electronice — ni se solicită foarte multă tehnică de calcul, solicitările sînt de cîteva ori mai mari decît posibilitățile producției noastre. Explica-

Apoi calculatorul „FELIX- 500", superior lui „F 512“ si „F 1 024", și alte familii de calculatoare, mult dezvoltate, pînă la 32 biți, cum sînt „Independent", „Coral", familiile de microcalculatoare industriale , și personale „M 118", „Ma 216", „TPD Junior", „CUB Z“, „PRAE AC 85", „TIM-S" și, o noutate de ultimă oră și de mare performanță, calculatorul „FELIX PC“, cu o mare varietate de aplicații".Iată și o discuție pe care am purtat-o cu un cercetător din domeniu, ing. Dan Roman, director adjunct la Institutul de cercetare științifică și inginerie tehnologică pentru tehnica de calcul. El spune :— Industria românească a tehnicii de calcul are a- cum problemele specifice dezvoltării rapide. A apărut noua informatică, microcalculatorul individual profesional, un instrument care „stă pe birou" și e atit de puternic din punct de vedere al performanțelor îneît depășește cu mult minicalculatorul cu care eram obișnuiți și chiar calculatoarele de putere medie, O apariție care permite țărilor în curs de dezvoltare să depășească barierele tehnologice din acest domeniu. Noi avem la acest capitol noul calculator „FELIX PC“. Ideal pentru noi. Numai că a

produce sau cumpăra un asemenea calculator și a nu te fi gîndit și la programele pentru utilizarea lui e ca și cum ai fi închiriat o sală de concert, ai fi vîndut și biletele, dar lipsește... pianistul. în general, în lume este o mare criză de programe și programatori. Noi greșim cînd vindem calculatoare și nu le însoțim și de programe, care sînt de aceeași valoare, fără a necesita consumuri materiale. Avînd o excelentă școală de matematică, țara noastră iși poate dezvolta o puternică industrie de programe. Extrem de rentabilă, pentru că un program, o dată elaborat, poate fi multiplicat aproape instantaneu, la orice tiraj dorit, cu cheltuieli derizorii, dar cu prețul de vinzare al unicatului. Avem deja succese în acest domeniu. Institutul nostru produce programe pentru export în R.F.G., Austria, S.U.A. și în alte țări. Există un program național, coordonat de C.N.S.T., de realizare a programelor pentru proiectarea asistată de calculator. E în plină desfășurare. Și vindem asemenea programe. Avem vînzări masive în domeniul programelor destinate științei conducerii prin ilustrarea grafică a analizelor. Și, de asemenea, în domeniul sistemelor expert, apoi al programelor de prelucrare a imaginilor. Avem multe rezultate de prestigiu, ar trebui doar o nouă calitate a organizării, poate și o coordonare unică, și producția de software ar putea deveni, în România, o foarte rentabilă industrie.Electronica, născută în România ca industrie o dată cu și datorită perioadei de mare progres economic și social de după Congresul al IX-lea, devine pe zi ce trece o tot mai redutabilă forță în slujba creativității, a productivității, a modernizării tehnologiilor, a optimizării și eficienței în toate domeniile și, mai cu seamă, în lupta pentru comprimarea timpului. O forță care se oferă ca aliat și ca mijloc în efortul de rapid și substanțial progres al societății noastre socialiste.

După ambalarea lotului de motoare destinat unui partener extern, la întreprinderea de mașini electrice — București (I.M.E.B.), în hala 100 s-a trecut la finisarea unui nou și numeros lot de motoare asincrone destinate exportului.Iar printre „picăturile de timp", maistrul Nicolae Preda, șeful atelierului bobinaj-montare, ne vorbește despre factorul hotărîtor al faimei mărcii I.M.E.B. înscrisă și pe aceste motoare : hărnicia și priceperea oamenilor.— Se evidențiază prin calitatea lucrărilor executate, prin înalta pregătire profesională, prin hărnicia și dăruirea lor bobinatorii Nicolae Cio- cîrlie, Dana Gheorghe, Virgil Cos- teniuc, Viorel Stoican, Rada Anghel și mulți alții.Stăm de vorbă cu Rada Anghel.— Sînt de peste douăzeci de ani în cîmpul muncii și cunosc din propria-mi viață un adevăr al societății noastre : răsplata dreaptă a muncii. In colectivul din care fac parte am discutat cu tovarășii mei despre măsurile privind majorarea retribuțiilor oamenilor muncii, elaborate din inițiativa și sub îndrumarea tovarășului Nicolae Ceaușescu și care au fost adoptate nu de mult de Marea Ad-unare Națională. Am ajuns cu toții la concluzia că această majorare trebuie privită din cel puțin două puncte de vedere. în primul rînd, ca o urmare firească a rezultatelor deosebite pe care fiecare din noi și întregul popor le-a obținut în anii construcției socialismului și cu deosebire după Congresul al IX-lea al partidului. Pe de altă parte, nu este vorba de un cadou, ci de o modalitate firească de stimulare a muncii, a energiilor creatoare ale tuturor oamenilor muncii din țara noastră. Pentru că între rezultate, calitatea muncii și veniturile obținute există o relație directă, nemijlocită.Dintre cei trei frați Stanciu care lucrează la I.M.E.B. am discutat cu cel mai mare dintre ei, Marcel.— Sînt strungar și lucrez la atelierul de presă-împachetaj din anul 1981. Am 26 de ani, sînt căsătorit și . am un copil. Personal voi beneficia de majorarea retribuției în cea de-a două etapă. Plusul de 200-300 de lei ce se va adăuga bugetului familiei mele mă bucură, desigur. Dar mă determină să-mi pun și următoarea întrebare : care este aportul meu personal la crearea posibilităților economice ale societății pentru continua creștere a bunăstării tuturor ? In calitate de secretar al organizației U.T.C. nr. 16, am înscris pe ordinea de zi a ultimei adunări generale a organizației noastre a- ceastă problemă. Ințelegînd preocupările partidului și statului nostru, ale tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru creșterea permanentă a nivelului de trai al tuturor categoriilor de oameni ai muncii, uteciștii organizației noastre s-au angajat să-și sporească aportul la realizarea sar- cinilor de plan. S-a hotărât atunci, în adunare,'organizarea unei săptă- mîni-record în producție, activități de muncă patriotică, iar ca titlu de încredere includerea celor mai bine pregătiți și sirguincioși tineri în brigăzile special constituite pentru producția de export.în secția mecanoenergetic, discutăm cu maistrul mecanic Ștefan Dragomir :— Am o vechime de aproape 39 de ani în această întreprindere. Dacă în 1960, anul angajării mele la I.M.E.B. aveam o retribuție de 700— 750 lei, astăzi, fiul meu, și el lăcătuș, are o retribuție de peste 2 000 de lei. Ceea ce, de ce să nu recu

noaștem. este o mare diferență și un fapt deloc de neglijat atunci cînd pornești în viață. Și încă ceva. Soția mea, primitor-distribuitor la secția mecanoenergetic 2 in aceeași întreprindere, va beneficia de majorarea retribuției în prima etapă. Fiul meu în cea de-a doua, iar eu în cea de-a treia etapă. Astfel, în ansamblu, pe baza majorării retribuțiilor, bugetul familiei noastre va spori cu peste o mie de lei lunar. Desigur, urmarea firească a majorării retribuțiilor este angajarea noastră mai responsabilă în vederea realizării sarcinilor ce ne revin.. Personal, la locul de muncă, acționez ca, prin recondiționarea unor piese de schimb, să contribui la reducerea cheltuielilor materiale ; totodată, împreună cu colectivul din care fac parte, ne străduim să. reducem la minimum timpul de 'imobilizare al utilajelor.Pe maistrul loan Pismac l-am găsit în secția a Il-a producție a sectorului de pompe submersibile. După discuția avută cu cîțiva muncitori privind unele posibilități de organizare mai bună a muncii, l-am rugat să ne împărtășească părerile în legătură cu noile măsuri de mărire a retribuțiilor.— Am avut ocazia să lucrez și peste hotare și pot spune că asigurarea dreptului la muncă reprezintă una din marile cuceriri aid societății noastre. Dar la noi, acest drept, consfințit de Constituție, este însoțit și de răsplata echitabilă a muncii. Beneficiem de bune condiții de muncă și viață, ilustrare a grijii partidului pentru viața • celor ce muncesc, dar și a gradului nostru de participare la dezvoltarea economică a patriei. De felul în care muncim depinde cum trăim. De aceea ne simțim datori de a căuta tot timnul noi căi de sporire a productivității muncii și a eficienței economice, care să ne asigure creșterea nivelului de trai.— Primind cu deplină satisfacție și cu adîncă recunoștință măsurile de majorare a retribuțiilor — ne spune tovarășul Gheorghe Nica, secretarul comitetului de partid pe întreprindere — colectivul de oameni ai muncii de Ia I.M.E.B. este hotărît să acționeze și în continuare pentru realizarea producției-marfă, a producției fizice, a planului la export, a tuturor celorlalți indicatori care comensurează activitatea noastră. Puternic stimulați de prețioasele indicații ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, care ne-a făcut onoarea de a (se afla în mijlocul nostru în luna ianuarie a acestui an, am reușit ca în primul semestru al anului să realizăm planul la export în proporție de 123 la sută. De asemenea, colectivul nostru a îmbunătățit și diversificat gama de motoare, care corespund celor mai exigente cerințe ale pieței mondiale. Avem în față sarcini mari, Sîntem însă ferm hotărîți să le îndeplinim, convinși că prin respectarea termenelor de livrare atit către beneficiarii noștri interni, cît și către partenerii externi, contribuim la dezvoltarea patriei noastre socialiste, liberă și suverană, la ridicarea continuă a nivelului de trai, a bunăstării materiale și spirituale a tuturor oamenilor muncii din țara noastră....Gînduri rostite la locul muncii de oameni aflați la datorie într-una din marile citadele industriale ale Capitalei. Gînduri-recunbștință față de societatea muncii care răsplătește cu dreptate munca oamenilor săi. gînduri-angajament care prind aici conturul faptei adăugate luminoasei fapte a întregului popor.
Dan CAMPEAN

Cu sentimentul 
datorieiîmpreună cu toate categoriile de oameni ai muncii din țara noastră și noi, mecanizatorii din secția a 5-a din comuna Secusigiu, județul Arad, am primit cu mare satisfacție măsurile cu privire la majorarea retribuției personalului muncitor.Muncim intr-o cooperativă agri- . colă de producție fruntașă, care se numără printre primele unități din tară care au primit înaltul titlu de „Erou al Noii Revoluții Agrare". Și în acest an rezultatele muncii noastre sînt bune, recoltele de orz și grîu sînt frumoase, celelalte culturi promit și ele producții înalte și stabile. Fiecare dintre noi muncește cu răspundere pentru ca nimic din ceea ce producem să nu se piardă. Nimic mai firesc, din moment ce cîști- găm în funcție de ceea ce producem, iar noile prevederi de majorare a retribuției sint o dovadă grăitoare in acest sens. Munca este la loc de cinste în țara noastră, este respectată și răsplătită în mod echitabil pentru fiecare. Acesta este, de altfel, unul din mărețele idealuri ce-șt află împlinire în anii de istorie nouă care au urmat Congresului al IX-lea. Cu sentimentul permanentei datorii față de partid și popor, adînc recunoscători pentru tot ce se înfăptuiește în folosul și spre fericirea oamenilor muncii, noi, oamenii ogoarelor, ne angajăm să desfășurăm toate lucrările la nivelul înaltelor exigențe ale noii revoluții agrare, să facem cinste unității și comunei noastre, să facem țara noastră tot mai bogată și mai frumoasă.

Viorel TA.NASE m’econizator la secția S.M.A. Secusigiu, județul Arad
Răspundere i 

sporităSînt mecanizator de peste 15 ani pe ogoarele Doljului. Soția mea. Elena, lucrează tot în cadrul cooperativei agricole Amărăștii de Sus, la ferma de cîmp. Sîntem tineri. Pot spune însă că ne-am croit o viață demnă. Primim bani și produse în raport cu munca depusă pe baza acordului global. Muncim bine, ciș- tigăm bine. Chiar ieri am terminat de treierat griul. Peste 8 300 kg la hectar — aproape dublu față da anul trecut — adică cea mai mare producție din istoria cooperativei. In raport cu această producție vom primi atît. retribuție în bani, cît șl în produse. La acestea se adaugă; începind din a doua parte a acestui an, și sporul de retribuție pe baza legii adoptate de Marea Adunare Națională, inițiată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului nostru.Ca om al muncii pe frontul plinii, voi beneficia și eu de mărirea1 retribuției. Nu pot decît să mulțu- j mese din adîncul ființei mele parti-l dului, tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru grija permanentă față de bunăstarea oamenilor muncii din toate domeniile de activitate. Mecanizatorii din unitatea noastră, care în acest an și-au adus din plin contribuția la obținerea de producții mult superioare față de anii anteriori la culturile recoltate, vor răsplăti prin noi fapte de muncă grija ce ne-o poartă partidul și statul nostru. De aceea, ne angajăm să facem totul pentru înfăptuirea obiectivelor noii revoluții agrare și obținerea unor producții tot mai mari pe măsura puterii pămîntului, a capacității și răspunderii noastre de a munci cît mai bine pămîntul.
Dumitru VASILEcombiner, secția de mecanizare a C.A.P. Amărăștii de Sus, județul Dolj

Un modern edificiu social-cultural din municipiul Vaslui Foto : S. Cristian

teatre
• Filarmonica ,.George Enescu*  
(15.68 75,. sala Studio) : Recital de 
violă Constantin Bordei — 17,30; (A- 
teneul Român) : Laureați ai Festiva
lului național „Cîntarea României*  
și ai unor concursuri naționale și in
ternaționale. Dirijor s Cristian Man- 
deal — 19
• Opera Română (13 18 57, în foaier) : 
Recital de canto — 18
• Teatrul Mic (14 70 81, la rotonda 
scriitorilor din Cișmigiu) : București, 
oraș al poeziei (spectacol de sunet și 
lumină) — 21
• Teatrul „Nottara*  (59 31 03, la Ex
poflora din parcul Herăstrău) : Ano
timpul florilor (spectacol de muzică 
și poezie) — 18
• Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- 
se“ (15 56 78, grădina Boema) : O 
seară la Boema — 19,30

• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română*  (13 13 00) : Clntă, ciocîrlie 
— 18
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) 1 
Sonata Kreutzer — 18,30
• Teatrul „Țăndărică*  (11 12 04, sala 
Cosmonauților) ; Cartea cu jucării — 
10,30

cinema
• In fiecare zi ml-e dor de tine :
PACEA (71 30 85) — 13; 15; 17; 19,
ARTA (213186) — 9; 11; 13; 15;
17,15; 19,30
• Program de vacanță. Alo, ateri
zează străbunica : PACEA — 9; 11
• Flăcări pe comori : VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17; 19
• Să-ți vorbesc despre mine : GRI- 
VIȚA (17 08 58) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20, GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19

• Duminică In familie ; COSMOS
(27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Program special pentru copil și 
tineret: DOINA (16 35 38) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19
• Niște băieți grozavi : DRUMUL 
ȘARII (3128 13) — 15; 17; 19
• Misterele Bucureștilor : TIMPURI 
NOI (15 6110) — 9; 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 20
• Trenul de aur : UNION (13 49 04)
— 9; 12; 15; 18
• Privighetoarea în oraș: VICTORIA
(16 28 79) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20
• Legenda lui On Dai : LUMINA 
(14 74 16) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20
• Pădurea : FLOREASCA (33 29 71)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Omul de pe bulevardul Capucini
lor : SCALA (11 03 72) — 9; 11; 13; 
15; 17,15; 19,30
• Scufundare la mare adlncime : 
STUDIO (59 53 15) — 10; 12,15; 14,30; 
16,45; 19
• Miss Iugoslavia: GRADINA PARC 
HOTEL (17 08 58) — 21,30
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a primit scrisorile de acreditare a ambasadorului Jamaicăi

(Urmare din pag. I)Inminind scrisorile de acreditare, ambasadorul Glaister G. Duncan a transmis p r e ș e d i n t e 1 u i Nicolae Ceaușescu cele mai calde salutări din partea guvernului și poporului jămaican, iar poporului român urări de prosperitate și bunăstare.în cuvintarea prezentată de ambasador este subliniată dorința Jamaicăi de a intări conlucrarea cu Româ
REZULTATE IN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ

Prezentăm in continuare rezultatele obținute, in întrecerea socialistă pe șase luni care au trecut din acest an, ele colective fruntașe de oameni ai muncii din întreprinderi industriale, construcții, transporturi, ' unități agricole, precum și din domeniul circulației mărfurilor și al prestărilor de servicii.Pe baza acestor rezultate și a punctajului general stabilit in raport cu realizarea indicatorilor prevăzuți în criteriile de organizare a întrecerii socialiste, la sfirșitul lunii iunie pe primele locuri se situează :
ÎN DOMENIUL 

PRODUCERII ENERGIEI 
ELECTRICE PE BAZA 

DE HIDROCARBURI
Locul I : întreprinderea electro- 

centrale Galați.Locul II : întreprinderea elec- trocentrale Brăila.-Locul III : întreprinderea elec- trocentrale Arad.
ÎN DOMENIUL 

EXTRACȚIEI ȘI PREPARĂRII 
MINEREURILOR

Locul I : Mina Deva, județul 
Hunedoara.Locul II : Mina Coranda Certej, județul Hunedoara.Locul III : Mina Fundu Moldovei, județul Suceava.
ÎN INDUSTRIA DE EXTRACȚIE 

A ȚIȚEIULUI
ȘI GAZULUI METAN 

Locul I : Schela de foraj Scăeni, 
județul Prahova.Locul II : Schela de foraj Me- linești. județul Dolj.Locul III : Schela de foraj Tg. Ocna, județul Bacău.
ÎN INDUSTRIA DE TRACTOARE 

ȘI MAȘINI AGRICOLE, 
AUTOCAMIOANE ȘI TURISME, 

RULMENȚI ȘI ORGANE 
DE ASAMBLARE

Locul I : întreprinderea mecani
că Băilești, județul Dolj.Locul 11 : întreprinderea de garnituri de frină și etanșare Rimnicu Sărat, județul Buzău.Locul III : întreprinderea mecanică de piese de schimb Oradea, județul Bihor.

ÎN INDUSTRIA 
ARTICOLELOR CASNICE

Locul I : întreprinderea „23 Au
gust" — Satu Mare.Locul II : întreprinderea de vase emailate —• Focșani, județul Vran- cea.Locul III : întreprinderea „Ara- ,,, . deanca", județul Arad,

■ < - ÎN DOMENIUL
CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI 

_ ALTE MINISTERE
Locul I : întreprinderea mecani

că pentru agricultură Roșiori de 
Vede, județul Teleorman.Locul II : întreprinderea de utilaje miniere Rogojelu, județul G°r.i.Locul ÎII : întreprinderea „Ener- goreparații" București.

ÎN INDUSTRIA DE FIRE 
ȘI FIBRE SINTETICE 

ȘI ARTIFICIALE
Locul I : întreprinderea de fire 

nia. atit pe plan bilateral, cit și în sfera vieții internaționale.Primind scrisorile de acreditare, președintele NICOLAE CEAUȘESCU a mulțumit și a transmis, la 'rîndul său, guvernului și poporului Jamaican un salut prietenesc și cele mai bune urări de pace și prosperitate. ' în cuvintarea de răspuns a președintelui- României sint evidențiate posibilitățile existente pentru adipci- rea și dezvoltarea și mai largă a colaborării dintre cele două țări și po

si fibre poliamidice — Roman, ju
dețul Neamț.Locul II : întreprinderea filatura de fire „Melana" — Botoșani.

ÎN INDUSTRIA METALELOR 
NEFEROASE ȘI RARE 

Locul I : Întreprinderea de alu
miniu Slatina.Locul II : întreprinderea de alumină Oradea.

Panoul fruntașilor 
pe șase luni ale anului

Locul III : întreprinderea metalurgică „Neferal" — București.
ÎN INDUSTRIA 

PRELUCRĂRII LEMNULUI
Locul I : întreprinderea de pre

lucrare a lemnului Rădăuți, jude
țul Suceava.Locul II : întreprinderea „Arta mobilei" — București.Locul III : Combinatul de prelucrare a lemnului Rimnicu Vilcea.
IN INDUSTRIA TEXTILA —LINA

Locul I : întreprinderea „Liber
tatea" Sibiu.Locul II : întreprinderea de stofe „Dorobanțul" Ploiești.Locul III : întreprinderea „Munca textilă" București.
ÎN INDUSTRIA CONFECȚIILOR

Locul I : întreprinderea de con
fecții „Steaua roșie" Sibiu.Locul II : întreprinderea de confecții Focșani, județul Vrancea.Locul III : întreprinderea de confecții „Mondiala" Satu Mare.

ÎN INDUSTRIA ULEIULUI, 
ZAHĂRULUI ȘI PRODUSELOR 

ZAHAROASE
Locul I : întreprinderea pentru 

industrializarea sfeclei de zahăr 
Buzău. ... s. Jj.pcul-: II : întrepripdereș. j/de, im? dustrializare a sfeclei de zahăr Roman, județul Neamț.Locul iii : întreprinderea de produse zaharoase „Victoria", județul Sibiu.

ÎN INDUSTRIA POLIGRAFICA
Locul I : Combinatul poligrafie 

„Casa Scinteii" București.Locul II : întreprinderea poligrafică Sibiu.Locul III • întreprinderea poligrafică „Bucureștii Noi".

poare, in interesul reciproc, al cauzei progresului și păcii in lume.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a urat noului ambasador succes în îndeplinirea misiunii încredințate și l-a asigurat de' sprijinul Consiliului de Stat, al guvernului și al său personal.La solemnitatea prezentării scrisorilor de acreditare și la convorbirea care a avut loc cu acest prilej au fost prezenți loan Totu, ministrul afacerilor externe. și Dumitru Apostoiu, secretar prezidențial și al Consiliului de Stat,

ÎN DOMENIUL TRANSPORTULUI 
SPECIALIZAT PENTRU 

AGRICULTURA
Locul I : întreprinderea de trans

port specializat pentru agricultură 
Iași.Locul II : întreprinderea. de transport specializat pentru agricultură Buzău.Locul III : întreprinderea de transport specializat pentru agricultură Călărași.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR FEROVIARE 

— DEPOURI DE CALE FERATA 
Locul I : Depoul de cale ferată 

Galați.Locul II : Depoul de cale ferată SiLocul III : Depoul de cale ferată Dej-Triaj, județul Cluj.
ÎN DOMENIUL 

TRANSPORTURILOR AUTO 
Locul I : întreprinderea de trans

porturi auto Dîmbovița.Locul II : întreprinderea de transporturi auto Gorj.Locul III : întreprinderea de transporturi auto Sibiu.
ÎN DOMENIUL 

COMERȚULUI INTERIOR — 
ÎNTREPRINDERI COMERCIALE 

CU RIDICATA
Locul I : întreprinderea comer

țului cu ridicata pentru mărfuri 
textile-incălțăminte Botoșani.Locul II : întreprinderea comerțului cu ridicata pentru mărfuri alimentare Brăila.Locul III : întreprinderea comerțului cu ridicata pentru mărfuri metalo-chimice Timișoara.

ÎN DOMENIUL TURISMULUI
Locul I : Oficiul Național de Tu

rism „Carpați" Brașov.Locul II : întreprinderea economică de odihnă Predeal, județul Brașov.Locul III : întreprinderea balneoclimaterică Borsec, județul Harghita.
ÎN DOMENIUL APROVIZIONĂRII 

TEHNICO-MATERIALE
Locul I : Baza județeană de apro

vizionare tehnico-materială Giurgiu.Locul II : aprovizionare SațiȚ Mare, . .Locui'hi : aprovizionare Sălaj,, , ...
Baza județeană de tehnico-materialăBaza județeană de tehnico-materială

ÎN DOMENIUL 
GOSPODĂRIEI DE LOCUINȚE 

ȘI PRESTAȚII ÎN CONSTRUCȚII
Locul I : întreprinderea pentru 

administrația clădirilor București.Locul II : întreprinderea de construcții, reparații și administrație locativă Foișor — București.Locul XII : întreprinderea de construcții, reparații și administrație locativă Ciulești — București.(Agerpres)

Cronica zileiLa București au început, joi, lu- . crările cele! de-a TX-a sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale româno-cehoslovace de colaborare economică și tehnico-științifică.în spiritul înțelegerilor și hotărî- rilor convenite cu prilejul intilniri- lor si convorbirilor româno-cehoslovace la nivel înalt, cele două părți in comisie, conduse de tovarășii Ion Dincă. prim viceprim-mi- nistru al guvernului, și Ladislaw Gerle, ministrul metalurgiei, construcțiilor de mașini și electrotehnicii al R. S. Cehoslovace, analizează stadiul actual al relațiilor economice bilaterale, noi căi și acțiuni menite să conducă la dezvoltarea, în continuare, a colaborării și cooperării economice și tehnico-științifice in domenii de interes comun, la lărgirea și diversificarea schimburilor reciproce de mărfuri.
★Joi au început lucrările celei de-a Vl-a sesiuni a Comisiei mixte româ- no-iraniene de cooperare economică, tehnică și de comerț.Cele două delegații, conduse de Radu Bălan, președintele Comitetului de. Stat al Planificării, și Masoud Roghani Zanjqni, ministrul planului și bugetului al Republicii Islamice Iran, analizează stadiul actual al relațiilor economice româno-iraniene. posibilitățile și căile de amplificare a acestora în continuare.
★în aceeași zii Ștefan Andrei, vice- prim-ministru al guvernului. împreună cu loan Ungur, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, au avut o întrevedere cu ministrul iranian.Au fost abordate probleme privind dezvoltarea colaborării și cooperării economice româno-iraniene în do- mehii de interes comun, lărgirea si diversificarea schimburilor reciproce de mărfuri.Oaspetele a avut, de asemenea, o întrevedere cu Radu Păunescu, ministrul industriei construcțiilor de mașini.
★Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Arabe Egipt, ambasadorul a- cestei țări la București, Saad Aboulk- heir, a oferit, joi, o recepție.Au participat Ștefan Andrei, vice- prim-ministru al guvernului, miniștri, membri ai conducerii unor ministere, instituții centrale, Organizații de masă și obștești, oameni de cultură și artă, generali și ofițeri superiori.Au luat parte șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră.
★Cu prilejul celei de-a 33-a aniversări a Zilei insurecției naționale cubaneze. însărcinatul cu afaceri ad-interim al Republicii Cuba la București, Jaime Gispert, a oferit, joi, un cocteil.Au participat membri ai guvernului, reprezentanți ai conducerii unor ministere, instituții centrale, organizații de masă și obștești, activiști de partid și de stat, oameni de cultură și artă, generali și ofițeri superiori.Au luat parte șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră.(Agerpres)

MACIN : Sporește zestrea 
edilitarăîn orașul Macin âu fost-.date in folosință noi apartamente pentru oamenii muncii. Tot aici se finalizează lucrările la alte două blocuri, între care unul va dispune de 60 de garsoniere destinate tinerilor de la întreprinderea de tricotaje și din . alte . unități economice ale orașului.. Totodată, constructorii, au început lucrările la un nou ansamblu de locuințe. 

(Adrian Vasile).

Marea sărbătoare națională 

a Poloniul Pr'etene

Tovarășului WOJCIECH JARUZELSKI
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Polone

Tovarășului ZBIGNIEW MESSNER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare PoloneDragi tovarăși.Cu prilejul celei de-a 44-a aniversări a Zilei Renașterii Poloniei, in numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste România, al întregului popor român și al nostru personal, vă transmitem dumneavoastră. Comitetului Central aX Partidului Muncitoresc Unit Polonez, Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii Populare Polone, precum și poporului polonez prieten cele mai calde felicitări, împreună cu salutul nostru tovărășesc.în cei 44 de ani care au trecut de la Manifestul din 22 iulie și trecerea Poloniei pe calea construcției socialiste, oamenii muncii din Polonia au obținut, sub conducerea Partidului Muncitoresc Unit Polonez, succese importante în dezvoltarea economică și socială a patriei, in asigurarea bunăstării materiale și spirituale a celor ce muncesc, în participarea activă a țării dumneavoastră

Ia viața internațională. Ca prieteni apropiat!, ne exprimăm profunda bucurie pentru succesele dumneavoastră și vă adresăm cele mai calde felicitări.Totodată, ne exprimăm satisfacția deosebită în legătură cu extinderea și aprofundarea prieteniei tradiționale și colaborării multilaterale dintre Partidul Comunist Român șl Partidul Muncitoresc Unit Polonez, dintre Republica Socialistă România și Republic^ Populară Polonă, avind convingerea fermă că. acționind împreună, in spiritul și pe baza celor convenite cu prilejul întilnirilor pe pare le-am avut, vom asigura un curs mereu ascendent conlucrării fructuoase dintre partidele, țările și popoarele noastre, in interesul socialismului, păcii, dezarmării și colaborării internaționale.De ziua marii sărbători, vă adresăm, dragi tovarăși, urări de noi succese în înfăptuirea sarcinilor trasate de cel de-al X-lea Congres al Partidului Muncitoresc Unit Polonez privind dezvoltarea multilaterală și înflorirea patriei dumneavoastră pe calea socialismului.
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România 

CONSTANTIN DĂSCÂLESCU
Prim-ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România

Cu prilejul ■ celei de-a 44-a aniversări a Zilei Renașterii Poloniei, președintele Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, Nicolae Giosan, a adresat o telegra-
Poporul polonez prieten marchează. la 22 iulie. împlinirea a 44 de ani de la Ziua Renașterii Poloniei — sărbătoarea sa națională. Este ziua in care, in 1944. in voievodatul Lublin, pe prima porțiune de p^nint polonez eliberat de sub ocupația nazistă, s-a constituit Comitetul de Eliberare Națională — ca guvern provizoriu — care a proclamat instaurarea puterii populare și a definit liniile fundamentale de dezvoltare a tării potrivit intereselor oamenilor muncii.La capătul unor lupte grele și necurmate împotriva hitleriștilor — care, după cum se știe, iși proclamaseră deschis intenția de a extermina pe polonezi — poporul polonez, greu Încercat de-a lungul istoriei, și-a dobindit libertatea și independența, pășind apoi pe calea unor profunde transformări democratice. a făuririi orinduirii socialiste. Ca urmare a unor eforturi gigantice au fost înlăturate distrugerile provocate de război ; înfăptuind programele elaborate de Partidul Muncitoresc Unit, poporul polonez a schimbat din temelii in- lațișăfeă"’patriei sale. KWS” fost făurită o industrie puternică și diversificată. înscriind Polonia în eșalonul țărilor cu un puternic potențial economic. O remarcabilă înflorire au cunoscut știința, invă- țămintul și cultura.în prezent, poporul polonez este angajat intr-o amplă și complexă
Itinerar cu valoare de simbol

TELEGRAMEmă de felicitare mareșalului (președintelui) Seimului Republicii Populare Polone, Roman Malinowski.Cu același prilej, Consiliul Național al Frontului Democrației și Uni
acțiune de modernizare a economiei naționale, de creștere a productivității muncii, indeosebi pe calea folosirii pe șcară largă a cuceririlor științei și tehnicii, in vederea obținerii unei eficiente superioare. Devine, de asemenea, tot mai cuprinzător și mai activ sistemul democrației socialiste, este stimulată participarea colectivelor de muncă, a cetățenilor la activitatea de conducere socială, la luarea deciziilor in economie. în viata politică, in cele mai diverse domenii de activitate. întreg acest proces, vizind afirmarea tot mai puternică a potențialului creator al socialismului, se desfășoară in condițiile perfecționării și întăririi rolului conducător al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, ale Stringerii legăturilor sale cu clasa muncitoare, cu masele populare.Poporul român urmărește cu sentimente de caldă prietenie eforturile oamenilor muncii din Polonia pentru progresul noii orin- duiri. Aceste sentimente dau expresie tradiționalelor relații de prietenie și colaborare dintre cele .două .„popoare, dintre forțele, lqr înaintate îh lupta pentru libertate si progres, raporturi care. în anii socialismului, s-au ridicat pe o treaptă calitativ superioară si au cunoscut o continuă dezvoltare. Sint legături ce au ca temelie trainică Tratatul de prietenie, colaborare și asistentă mutuală, ale cărui principii și prevederi, reafir

tății Socialiste, conducerile unor instituții centrale, organizații de masă și obștești au adresat telegrame de felicitare instituțiilor și organizațiilor similare din Republica Populară Polonă.
mate Si concretizate in documentele comune ulterioare, iși găsesc materializare in dezvoltarea ascendentă a colaborării româno-polone pe multiple planuri — în domeniile politic, economic, tehnico-știin- țific și cultural.O deosebită însemnătate în Impulsionarea raporturilor romano- ■ polone au avut si au intîlnirile. de la București și Varșovia, dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășul Wojciech Jaruzelski, prim- secretar al C.C. at P.M.U.P..președintele Consiliului de Stat al . R.P. Polone, care, evidențiind potențialul in creștere al celor două țări, posibilitățile de extindere si diversificare a colaborării dintre ele, i-au deschis acesteia noi si ample perspective.Cu prilejul celei de a 44-a aniversări a Zilei Renașterii Poloniei, poporul român adresează poporului polonez prieten cele mai calde felicitări șl urarea de a dobindi noi și importante realizări in în- ’fiortrea-petorrtef-soeialiste. avind. in același timp, convingerea că relațiile de prieteni» «i colaborare multilaterală dintre cele două partide. țări și popoare vor cunoaște o dezvoltare necontenită, tn folosul reciproc, al cauzei socialismului, păcii și securității în Europa și în întreaga lume.

Conducere democratică, răspundere democratică
(Urmare din pag. I)derii colective și personale în condițiile conducerii democratice, trebuie asigurate și respectate o seamă de condiții.

Devine necesar ca deciziile elabo
rate in organul colectiv de con
ducere să fie rodul participării 
active a tuturor membrilor colecti
vului respectiv. în acest scop, promovarea largă a schimbului de opinii, exprimarea sinceră a punctelor de vedere se impun ca o cerință permanentă. Un program de lucru, un complex de măsuri, elaborate intr-un domeniu sau altul, discutate în consiliul oamenilor muncii nu pot angaja in mod real și eficient răspunderea colectivă și, implicit, pe cea personală decit in măsura in care fiecare, absolut fiecare membru al colectivului de decizie este conștient’ de utilitatea și justețea lor, de dimensiunea efortului material, financiar și uman pe care 11 incumbă realizarea lor, de răspunderea pe care și-o asumă votind „pentru". Fără această participare colectivă la actul conducerii colective, răspunderea colectivă și cea personală nu pot fi străbătute de certitudine. Insistăm asupra acestui aspect esențial întrucît mai există cadre de conducere ..care tratează cu superficialitate- cerința majoră a schimbului de idei. Așa se ajunge in situația că decizii de importanță majoră pentru un colectiv sau altul să nu fie suficient fundamentate, să nu declanșeze acea stare de emulație absolut necesară pentru aplicarea lor neabătută. Oricit de capabil și de priceput este un conducător, el poate să rezolve operativ și eficient problemele complexe din sfera sa de activitate, iși poate duce la Îndeplinire sarcinile ce-i revin in cadrul organului de conducere colectivă, numai in măsura in care se bazează pe experiența, pe fondul de idei novatoare ale colectivului în care lucrează.Totodată, pentru afirmarea deplină a răspunderii colective și a răspunderii personale în actul conducerii colective considerăm că este necesar ca fiecare om al muncii să 
se identifice cu interesele majore ale 
colectivului din care face parte și să 
adere la marile obiective ale dezvol
tării economico-sociale stabilite de 
partid. Din păcate, tocmai in acest domeniu al conștientizării active a oamenilor muncii. în atitudinile lor 
din procesul complex al producției materiale, al motivării adinei a tuturor acțiunilor întreprinse se face încă 

puțin, chiar toarte puțin. Decizii importante ale consiliilor oamenilor muncii ajung, uneori, intîmplător și tirziu in mijlocul colectivelor, in miezul fierbinte al producției, și atunci acestea sint înfățișate arid, cu o structură pur tehnică, fără nici o motivație umană, afectivă.Claritatea scopului orițărui demers în activitatea de conducere este esențială pentru garantarea unei participări plenare, din partea colectivului, la atingerea lui. Numai . fixînd cu limpezime obiectivele unei activități poate fi asigurat un racord ; firesc și trainic intre multiplele, sar- j cinl concrete, de zi cu zi, și obiecti- i vele de perspectivă. Ce ne propunem să realizăm T Ce, schimbări va determina atingerea viitoarelor obiective in viața colectivului, în viața societății. în viață personală ? Ce efort personal și colectiv presupune realizarea noilor sarcini ? Ce probleme trebuie soluționate ? Ce neajunsuri trebuie lichidate ? Ce parametri trebuie atinși ? Ce mijloace trebuie mobilizate ? Tată citeva probleme ce trebuie soluționate in strategia participării conștiente a oamenilor la elaborarea deciziilor.Afirmarea răspunderii colective și personale nu se poate realiza fără o deșăvîrșită competentă. A-i pune unui om în sarcină realizarea unor măsuri care ii depășesc capacitatea sa de acțiune, capacitatea profesională înseamnă a accepta apriori posibilitatea eșecului, ceea ,ce este cu totul străin concepției noastre despre răspundere. în mecanismul democrației economice, al conducerii colective, fiecare om al muncii, 'fiecare membru al consiliului oamenilor muncii trebuie să știe exact care sint elementele definitorii ale răspunderii sale, cu ce se angajează el concret în soluționarea unor probleme curente și de perspectivă. în sistemul democrației noastre este greșită concepția potrivit căreia între forțele antrenate în actul conducerii sint evaluate numai cadrele care fac parte din consiliile oamenilor muncii sau alte foruri de decizie. Se scapă din vedere adevărul esențial că forul suprem al autoconduce- rii muncitorești din întreprinderi este adunarea generală a oamenilor muncii, in care fiecare om al muncii este chemat să analizeze o realitate. să dezbată viitoarele programe de muncă, să accepte sau să respingă un punct de vedere. Pe scurt, să decidă, să conducă. Pentru a-și exercita conștient și din plin această responsabilitate personală tn actul conducerii colective, fiecare om al 

muncii este necesar să știe exact ce sarcini concrete ii revin. Fără această strictă definire a sarcinilor, fără o repartizare echitabilă, echilibrată a acestora nu pot fi precizate competenta și răspunderea.Răspunderea personală nu trebuie stabilită mecanic, ci in funcție de capacitatea profesională și politică a fiecăruia, de posibilitățile sale. A- ceasta presupune o bună și permanentă cunoaștere a calităților profesionalei și politice ale fiecărui* * om participant la actul conducerii • democratice, astfel incit in, fiecare moment să se știe precis care sint oamenii care prezintă cea mai mare certitudine in finalizarea optimă a unei sarcini, a unei acțiuni. în condițiile complexității tehnice și organizatorice a producției moderne nu mai poate fi tolerată conducerea intuitivă, empirică, ci fiecărui om angrenat in mecanismul democrației economice i se cer riguroase cunoștințe de specialitate,. dar și din domeniul conducerii științifice.
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Nu se poate vorbi de o răspundere colectivă și personală in general in soluționarea unor sarcini curente sau de perspectivă, ci numai de o răspundere intr-un cadru bine definit . Ia care trebuie să «e raporteze competența. Numai bunele intenții și pasiunea. numai entuziasmul nu sint suficiente pentru a asigura o conducere eficientă.S-a dovedit, de asemenea, că afir- ; marea deplină a răspunderii colective și personale solicită o permanentă ra
portare a deciziilor, a sarcinilor sta
bilite la posibilitățile concrete tehni
ce, organizatorice și umane existente. Uneori însă, deciziile care se iau în- tr-o unitate sau alta, răspunderile car® se fixează și se asumă ignoră 'tocmai aceste cerințe de raportare permanentă la posibilități. Economia noastră dispțme de o bază tehnico- materială a producției modernă și puternică, de oameni bine pregătiți în toate domeniile de activitate. Aceasta nu înseamnă că, de pildă, acum, in înfăptuirea programelor de modernizare a producției să privim cu ambiții vanitoase direct spre robotizare și cibernetizare, uitind că in întreprinderi mai sint oameni care trebuie să facă eforturi serioase pentru a trece de Ia munca fizică excesivă la mecanizarea primară, pentru a folosi la randamente acceptabile tehnica modernă din dotare. Este pozitiv că în tot mai multe unități se așteaptă introducerea de roboți, de linii complet automatizate, dar nu trebuie uitat că, pe de o parte. 

acestea presupun un impresionant el'orț de investiții și, pe de altă parte, că in flecare unitate trebuie create din plin toate condițiile tehnice și organizatorice — in special recalificarea personalului disponibil.în sfirșit, se cuvine precizat că spiritul de răspundere nu poate fi cantonat numai la nivelurile locurilor de muncă, ale atelierelor și secțiilor de producție sau ale consiliilor oamenilor muncii ; răspun
derea trebuie să fie generală și con
cretă, de la muncitor la miniștrii, cum subliniază documentele partidului. Indiferent de locul de muncă sau de funcția pe care o deține, indiferent de sectorul de activitate, fiecare om al muncii trebuie să înțeleagă limpede rigorile răspunderii personale și colective ce apasă asupra sa și să acționeze ca un adevărat proprietar, conducător, producător și beneficiar în societatea noastră. Toți oamenii muncii, indiferent de funcție, sint retribuiți in raport cu munca depusă și rezultatele obținute, veniturile nel'iind plafonate. Este un cadru nou. stimulativ, care îndeamnă la o atitudine activă, susținută și responsabilă a fiecărui om al muncii pentru realizarea celor mai bune condiții pentru desfășurarea producției, pentru realizarea produselor la inalt nivel calitativ, pentru creșterea eficienței economice. Se asigură in acest fel un cadru stimulativ pentru Împletirea armonioasă a răspunderii colective cu răspunderea personală în actul conducerii colective. 
„Trebuie să se înțeleagă bine că ni
meni nu se poate ascunde la adăpos
tul conducerii colective — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu. Fie
care poartă răspunderea și trebuie 
să acționeze atit pentru buna func
ționare a organelor colective in toa
te domeniile, cit și pentru îndepli
nirea sarcinilor, a obligațiilor ce-i 
revin fiecăruia in sistemul conduce
rii democratice, colective a activi
tății".Răspunderea colectivă și personală in procesul muncii nu se naște și nu se afirmă de la sine. Ea trebuie cultivată metodic, sistematic, astfel incit contribuția fiecărui om al muncii, a tuturor organismelor de conducere colectivă din economie la soluționarea problemelor complexe ale activității productive să fie maximă și pătrunsă de certitudine in fiecare moment; astfel incit potențialul tehnic, material și uman de care dispune societatea noastră să fie valorificat din plin.

în aceste zile de iulie, opinia publică poloneză urmărește cu interes acțiunile întreprinse de diferite colective de oameni ai muncii in vederea intimpinării. cu nor succese, a sărbătorii naționale a țării. Și. fie că este vorba de aplicarea prevederilor reformei economice. de legarea mai strinsă a științei cu producția ori de ridicarea parametrilor calitativi ai producției. tendința generală ce se degajă din informațiile difuzate este pozitivă, inscriindu-se in orientările generale ale programelor de dezvoltare economico-socială. A- flăm, astfel, că la întreprinderea de aparate de radio „Unitra-Eltra" din Bydgoszcz colectivul de oameni ai muncii a încheiat primele lucrări prevăzute pentru modernizarea secțiilor mecanică și de galvanizare : Fabrica de instalații mecanice „Ponar-Warka" din voievodatul Radom a continuat asimilarea noilor tehnologii pentru producerea unor mașini-unelte prototip ; întreprinderea de biciclete „Rowet" a produs cu 8 ia sută mai mult decit în același interval al a- nului trecut, ceea ce înseamnă 20 000 de biciclete peste prevederile planului ; întreprinderea de mobilă din Swaredzie. și-a depășit cu 30 la sută sarcinile ce-i reveneau. Lecturind aceste informații, gindurjle se întorc, involuntar, la evenimentele de acum 44 de ani....Chelm. 22 iulie 1944. Punct de referință și de cotitură in istoria acestui orășel din sud-estul Poloniei — prima localitate din țară eliberată de sub ocupația hitieris- tă — ca și în istoria statului. Aici, la 24 de ore după eliberarea orașului. Comitetul polonez de Eliberare Națională, organ provizoriu al puterii executive, dădea publicității „Manifestul din iulie", prin care toți polonezii supraviețuitori urgiei hitleriste erau chemați să continue lupta pină la eliberarea integrală a teritoriului țării, enun- țîndu-se. totodată, programul de reconstrucție a Poloniei populare. In felul acesta, orașul Chelm, situat pe riul Uherka. a adăugat o pagină inedită cronicii sale seculare, completată ulterior cu noi file pline de eroism, de data a- ceasta in activitatea de reconstrucție și modernizare. Menționăm un singur exemplu care ilustrează
tv 

insă amploarea dezvoltării acestei mici localități, cu o situație economică precară înainte de război, și anume crearea combinatului de ciment — cea mai modernă întreprindere de profil din Polonia - — care a ajuns să, asigure 25 la sută din producția de ciment a țării.Eliberat două zile mai tirziu. Lu- blinul a devenit, pentru 164 de zile, capitală a Poloniei. Străveche vatră de cultură și civilizație, acest oraș de pe Bystrzyca a cunoscut abia la începutul acestui veac o a- numită dezvoltare economică, proces oprit brutal in anul de tristă amintire — 1939. în timpul celor cinci ani de ocupație nazistă, populația sa a fost decimată, a-
Insemnări de călătorieruncată in lagăre sau trimisă la muncă forțată in Germania. De altfel, la numai doi kilometri de centrul său se afla lagărul Maj- danek, acum loc de reculegere in memoria sutelor de mii de oameni care și-au pierdut acolo viața.în vara și toamna anului 1944, Ia Lublin a fost constituită Armata Populară Poloneză, au fost emise decrete privind reforma agrară și crearea Universității „Maria Sklo- dowska-Curie", a primului post de radio de pe teritoriul eliberat. A- cest oraș, ca si toate celelalte localități ale tării, a cunoscut in anii socialismului o adevărată metamorfoză ; el se prezintă acum ca o citadelă modernă cu importante capacități pe toate planurile vieții economice, sociale și' spirituale, ale Poloniei populare. Procesul de industrializare, inițiat de noile organe ale puterii, populare, s-a soldat cu înscrierea pe harta economică a orașului a numeroase noi întreprinderi, intre care se detașează. prin însemnătatea lor, cele constructoare de mașini, din ramuri ale industriei chimice sau pentru producerea de materiale de construcții și utilaje agricole. Min- dria orașului, și una din importantele surse ale dezvoltării sale, o constituie uzina „Boleslaw Bierut" care produce camioane purtind marca „Zuk“. Ltiblinul se definește, de asemenea, prin impor
vremea

Institutul de meteorologie șl hidro
logie comunică timpul probabil pentru 
Intervalul 22 Iulie, ora 20 — 25 Iulie, 
ora 20. In țară: Vremea va fi predo
minant frumoasă, exceptind regiunile 
nordice șt estice, unde, va fi schimbă
toare. Cerul va fi variabil, cu înno- 
rărl temporare, în Maramureș. Mol
dova și Dobrogea, unde pe alocuri, 
mai ales în prima parte a intervalu

tantele sale instituții de învăță- mint superior, cum sint universitatea. agronomia, academia de medicină, școala superioară de inginerie. Ni se relatează că în activitatea de cercetare, ca si în aplicarea cercetărilor științei sint implicați in măsură crescindă tot mai multi dintre cei aproximativ 25 000 de studenți din oraș, sprijiniți cu competentă și dăduire de numerosul corp didactic al acestui centru de cultură. „Nu poți fi de mare folos patriei decit instruind și e- ducind tineretul" ; acest principiu— arată rectorul universității — este deviza celor ce modelează cit pricepere aptitudinile și caracterul viitorilor gospodari ai Poloniei.Dezvoltarea pe toate planurile a Dublinului a însemnat și extinderea sa teritorială. Orașul de azi a depășit cu mult granițele ..urbei istorice", așezată ne colina Czwar- tek. unde, de altfel, arheologii au descoperit urmele primei așezări. Au fost construite noi cartiere de locuințe, obiective de destinație social-culturală. complexe sportive. parcuri de agrement — toate împrejmuite de perdele de arbori. Dacă astăzi populația Dublinului se cifrează la circa 250 000 de locuitori. in perspectivă, pe măsura dezvoltării economico-sociale a o- rașului, numărul lor urmează să sporească la aproape o jumătate de milion....După 164 de zile de ofensivă, parcurgind cei aproape 170 de kilometri cit ii despărțea de „capitala de drept" a țării, ostașii eliberatori. în rîndul cărora au lupțat cu eroism ostași ai armatei populare poloneze, au intrat in Varșovia. Era un oraș distrus in proporție de peste 80 la sută, de fapt un imens și nesfirșit morman de ruine. în acea zi a eliberării, autoritățile Poloniei populare au hotărit reconstruirea capitalei, care acum se numără printre metropolele cele mai moderne ale Europei....Chelm, — Lublin — Varșovia— acesta a fost începutul drumului care a dus la renașterea Poloniei, la făurirea Poloniei populare. Un drum care a cerut eroism, sacrificii, dăruire. încredere în forțele proprii, in victoria idealurilor nobile ale socialismului.
Donca CIOBANU

lui, vor cădea averse de ploaie Înso
țite de descărcări electrice. In celelalte 
regiuni, aceste fenomene vor fi izolate, 
Vîntul va sufla slab pină la moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
Intre 12 șl 20 grade, iar cele maxime 
Intre 24 și 34 grade, izolat mai coborite 
în nordul Moldovei, în prima zi, șl 
mal ridicate in sud, in partea a doua 
a intervalului. în București : Vremea 
va fi în general frumoasă, iar cerul 
variabil. Vintul va sufla slab pină la 
moderat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 18 și 20 grade, iar cele 
maxime intre 31 șl 34 grade.

I
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constructive ale României socialiste, 
președintelui Nicoiae Ceausescu

u afirmarea și generalizarea noilor principii
de relații interstataleîn întreaga perioadă*  inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului, România socialistă, președintele Nicoiae Ceaușescu au promovat in mod consecvent. in depiină concor- danță cu aspirațiile vitale ale poporului nostru', și ale tuturor popoarelor, cu interesele păcii și progresului, o politică de largă deschidere internațională și, în acest cadru, s-a angajat cu deosebită fermitate pentru întronarea unor noi principii, democratice in relațiile interstatale, ca un comandament vital al vremurilor noastre. însuși faptul că țara noastră Întreține în prezent relații diplomatice și economice cu 155 de state de pe toate continentele — state de o mare diversitate ca orîn- duire, dimensiuni, grad de dezvoltare social-politică și economică — se explică tocmai prin aceea că România a pus și pune în permanență la baza raporturilor sale cu c< el ilțe sta’c ale lumii principiile noi de relații interstatale bazate pe respectarea independenței și suvera- nitiVii naționale a fiecărui stat, pe egalitatea riguroasă in drepturi, avantajul reciproc și neamestecul in treburile interne, pe nerecurgerea la forță sau Ia amenințarea cu forța, pe dreptul inalienabil și imprescriptibil T fiecărui popor de a fi stăpin pe destinele sale.Promovarea și respectarea strictă a acestor principii constituie o orientare programatică ce guvernează întreaga activitate internațională a țării noastre, esența însăși a politicii externe românești. încorporate în Constituția țării, la scurtă vreme după istoricul Congres al IX-lea și apoi în Programul partidului, reafirmate in documentele congreselor ulterioare și ale conferințelor naționale, aceste principii s-au transformat din enunțuri teoretice în norme practice, imuabile și constante ale politicii României. Se poate spune că prațtic nu există document politic semnat de țara noastră cu altă țară în care să nu fi fost statuate noile principii, întărite de angajamentul respectării lor ferme atît în raporturile bilaterale, cit și în raporturile cu alte state. Este. în ace- 1 și timp, de notorietate publică că ori de cite ori aceste principii au fost încălcate, ori de cite ori unui popor i-a fost ignorat dreptul de a decide asupra căii de dezvolt're, țara noastră, președintele Nicoiae Ceaușescu s-au situat fără ezitare.- cu toată energia, în apărarea acestor principii, cerînd respectarea lor strictă in raporturile dintre state, fără nici un fel de excepție.Atașamentul profund al României, al președintelui ei față de noile principii do relații, considerate pe bună drentate drept condiția vieții libero și independente a tuturor na- țkmi or lumii, are o puternică bază obiectivă. Vechile raporturi dintre state, impu.se de imperialism și bazate pe inegalitate, pe dominație și

dictat, pe subordonarea celor slabi de către cei puternici, au constituit, cum se știe, de-a lungul timpului, sursa celor mai multe conflicte și războaie, ducînd, totodată, la menținerea unor întinse zone ale lumii in stare de subdezvoltare, de sărăcie și mizerie. în aceste condiții, marea majoritate a statelor erau transformate din subiecte în simple obiecte ale dreptului internațional, frustrate de cele mai elementare drepturi.Uriașele prefaceri revoluționare petrecute pe harta politică a lumii, procesul formării a zeci și zeci de noi state, care au pășit pe calea dez-
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voltării independente, de sine stătătoare, voința acestor state de a-și făuri viața potrivit năzuințelor și intereselor naționale au pus la ordinea zilei problema înlocuirii vechiului sistem de relații, irevocabil condamnat la pieire, cu un sistem bazat pe principii cu adevărat democratice, calitativ superioare.Este meritul deosebit al secretarului general al partidului de a fi subliniat cu neslăbită insistență că numai prin așezarea raporturilor dintre state pe norme democratice, de egalitate și justiție, popoarele își pot concentra eforturile și resursele in direcția propășirii lor economico- sociale, pot să-și valorifice plenar capacitățile creatoare. în același timp, numai relațiile bazate pe asemenea principii noi pot asigura cadrul de liniște și siguranță indispensabil pentru o conlucrare rodnică pe plan internațional, in folosul intregii omeniri, ele reprezentind cheia de boită a păcii și destinderii în lume.Experiența vieții internaționale a- rată că acolo unde noile principii sint aplicate se consolidează încrederea între state, se creează un cadru propice conlucrării fructuoase, de pe urma căreia au de ciștigat atît țările respective, cit și cauza generală a păcii. Și invers, cînd aceste principii sînt încălcate, cînd locul dreptului este luat de forță, cînd se

recurge la constrîngeri, ingerințe, presiuni, amenințări se creează inevitabil focare de Încordare și conflict, care subminează grav temeliile păcii.Este, de asemenea, un lhcru demonstrat că noile principii de relații între state reprezintă însăși esența coexistenței pașnice, a colaborării dintre state cu orinduiri sociale diferite. Dar, așa cum a subliniat în repetate rînduri țara noastră, sfera de acțiune a acestor principii este universală, ea neputînd fi în nici un fel limitată doar la raporturile dintre state cu orinduiri sociale diferite. Un rol de prim ordin revine in promovarea noilor principii tocmai țărilor socialiste, chemate, prin însăși natura orînduirii lor, să ofere un model de raporturi interstatale cu putere de exemplu pentru toate statele și popoarele lumii. Firește, în relațiile dintre statele socialiste, a- cestui grup de principii general valabile i se adaugă și laturi specifice, calitativ noi, cum sînt solidaritatea internațională, întrajutorarea tovărășească, laturi care vin să completeze și să îmbogățească și mai mult conținutul acestor . relații.Una din contribuțiile de cea mai mare însemnătate ale secretarului general al partidului la afirmarea noilor principii conștă în sublinierea caracterului lor unitar, de ansamblu organic, general obligatoriu, nici unul din acestea neputînd fi conceput izolat sau doar parțial, și cu atît mai mult opuse unul altuia.Potrivit gîndirii politice românești, respectarea principiilor fundamentale ale relațiilor dintre state constituie condiția fundamentală a rezolvării în interesul întregii umanități a problemelor complexe ale epocii noastre. înfăptuirea păcii și dezarmării — problemă primordială a umanității — abolirea politicii de forță și dominație, înfăptuirea securității și cooperării în Europa, democratizarea relațiilor internaționale, inclusiv a Organizației Națiunilor Unite și a- daptarea sa la cerințele lumii contemporane, lichidarea subdezvoltării și edificarea unei noi ordini economice între state — toate acestea sint direct, nemijlocit condiționate de afirmarea noilor principii, de traducerea lor în viață și respectarea fermă de către toate statele membre ale comunității internaționale, ca un comandament de arzătoare actualitate.în deplin consens cu această cerință, România, așa cum subliniază neobosit tovarășul Nicoiae. Ceaușescu. este ferm hotărită să nu-și precune- țească eforturile în această direcție, să militeze cu aceeași consecvență pentru generalizarea noilor principii în relațiile interstatale, pentru edificarea unor noi raporturi internaționale, sub semnul generos al păcii, încrederii și colaborării.
Radu BOGDAN

INIȚIATIVE Șl PROPUNERI DE LARG RĂSUNET 
INTERNAȚIONAL

© Voința de a acționa pentru situarea fer
mă a noilor principii de relații la baza rapor- 
turiîor bilaterale, ca și pentru generalizarea 
Ier în ansamblul vieții internaționale, își gă- 
scs’e reflectare în toate documentele — tratate, 
declarații solemne, comunicate comune — în
cheiate de statul nostru în ultimii 23 de 'ani.

@ România și-a adus o contribuție însem
na'. ’■ la inițierea și elaborarea „Declarației 
referitoare la principiile dreptului internațional 
P'Â.'ț.nd relațiile prietenești și cooperarea între 
s te, conform Cartei Națiunilor Unite", adop- 
tată în unanimitate la cea de-a XXV-a sesiune 
a Adunării Generale a O.N.U., din 1970.

© Țara noastră a participat, de asemenea, 
act v la elaborarea definiției agresiunii, adop

tată în unanimitate la cea de-a XXIX-a sesiu
ne a Adunării Generale a O.N.U., din 1974.

© România a avut o contribuție larg apre
ciată la elaborarea Declarației de principii 
din cadrul Actului final de la Helsinki, al Con
ferinței pentru securitate și cooperare în 
Europa, semnat la cel mai înalt nivel la 1 au
gust 1975.

@ Țara noastră a propus adoptarea de 
către Organizația Națiunilor Unite a unui 
cod de conduită cu caracter universal, în care 
să fie statuate drepturile și îndatoririle funda
mentale ale statelor ce decurg din principiile 
și normele general acceptate ale dreptului 
internațional contemporan.

ILE DE PRESA
e scurt

LA COTONOU — capitala Republicii Benin — s-au încheiat lucrările celei de-a IlI-a sesiuni a Consiliului Ministerial al Asociației statelor producătoare de petrol din Africa (A.P.P.A.), organizație din care fac parte Angola, Benin, Cameiun, Congo, Gabon, Jațnahitiă Libiană și Nigeria. în comunicatul final al sesiunii este subliniată hotărîrea de a continua transpunerea in viață a programului de acțiune al A.P.P.A. Țările membre au convenit, totodată, să continue eforturile in direcția coordonării politicii in domeniile extra.liei, prelucrării și comercializări. țițeiului și a produselor petroliere.
SUB PRESIUNEA OPINIEI PU

BLICE SUD-AFRICANE, autoritățile de la Pretoria au fost nevoite sâ-i pună în libertate pe cei nouă membri ai Comitetului „Mandela- 70". instituit de forțele democratice din țară pentru a pregăti manifestă ile prilejuite de împlinirea a 70 ile ani de la nașterea lui Nelson Mnndelă, lider al Congresului Național African, aflat in detenție de 25 de ani. După punerea lor în libertate. cei nouă militanți împotriva apartheidului și-au reafirmat

hotărîrea de a continua lupta pentru eliberarea tuturor patrioților și deținuților politici sud-africani, a- runcați în închisori de regimul minoritar de la Pretoria.
PREȘEDINTELE CIPRULUI, Ghiorghios Vasiliou, a reafirmat, în cadrul unui miting desfășurat la Nicosia, necesitatea unei soluționări echitabile și durabile a problemei cipriote, pe baza rezoluțiilor adoptate în acest sens de O.N.U. Șeful statului cipriot a relevat că este gata ca, potrivit propunerii făcute de secretarul general al O.N.U., să aibă convorbiri constructive cu partea cipriotă turcă, informează agenția A.D.N.
DECLARAȚIE. Secretarul executiv permanent al Sistemului Economic Latino-American (S.E.L.A.), Carlos Perez del Castillo. a arătat că unitatea latino- americană are o semnificație istorică și va permite restabilirea unei strategii de dezvoltare bazată pe cooperarea regională. într-o declarație făcută la Lima, el a relevat că unitatea de acțiune este necesar să fie materializată în definirea unor poziții comune în probleme de interes general pentru

statele Americii Latine, cum sînt datoria externă și valorificarea potențialului regional în comerțul internațional.
IN ORAȘUL-PORT SOVIETIC 

NAHODKA, din Extremul Orient, 
se desfășoară lucrările unei reu
niuni internaționale a oamenilor 
de știință tineri din țările Asiei și 
regiunii Oceanului Pacific. Parti
cipanta examinează diferite aspec
te ale colaborării dintre statele din 
regiune in domeniile economiei, 
ocrotirii mediului înconjurător, des
fășurării in comun a unor expe
riențe științifice, ca și o serie de 
alte probleme de interes comun.

LA LIMA S-A ANUNȚAT ÎN
CHEIEREA GREVEI GENERALE de două zile, organizată în sprijinul revendicărilor oamenilor muncii peruani pentru condiții mai bune de muncă și de viață. Greviștii au cerut, totodată, măsuri ferme pentru stoparea inflației galopante.

POPULAȚIA AUSTRALIEI. Po
trivit datelor oficiale difuzate la 
Canberra, la 31 martie anul acesta, 
Australia avea 16 468 600 locuitori. 
Față de aceeași dată a anului 1987, 
sporul demografic este de 265 000 
locuitori.

SEMINAR. In capitala Algeriei s-au încheiat lucrările unui seminar al țărilor din Maghreb consacrat luptei împotriva lăcustelor. După cum informează agenția M.A.P., reuniunea, prima de acest fel, marchează intensificarea eforturilor de conlucrare în vederea

ORIENTUL MIJLOCIUCAIRO 21 (Agerpres). — Egiptul și Sao Tome și Principe subliniază necesitatea convocării unei Conferințe internaționale de pace în problema Orientului Mijlociu, sub egida O.N.U.. cu participarea tuturor părților interesate, inclusiv a Organizației pentru Eliberarea Palestinei, în comunicatul comun dat publicității la încheierea convorbirilor dintre ministrul egiptean de externe. Esmat Abdel Meguid. și ministrul de externe din Sao Tome și Principe. Carlos da Graca, a fost exprimat, totodată, sprijinul față de lupta dreaptă a poporului palestinian pentru restabilirea drepturilor sale legitimei inclusiv a dreptului la autodeterminare. S-a arătat, de asemenea, că fără retragerea Israelului din toate teritoriile arabe ocupate nu va putea fi realizată o pace justă și durabilă în regiune.NAȚIUNILE UNITE 21 (Agerpres). — Libanul condamnă noile acte de agresiune săvîrșite de Israel împotriva sa la 12 și 13 iulie, soldate cu numeroase victime în rîndurile populației civile și cu distrugerea a sute de case și a altor construcții

civile — se arată în scrisoarea adresată de reprezentantul permanent libanez la Națiunile Unite secretarului general al O.N.U. Scrisoarea — difuzată ca document oficial al Adunării Generale și al Consiliului de Securitate ale O.N.U. — relevă pericolul situației create în regiune ca urmare a unor asemenea acte și cere anchetarea împrejurărilor în care a fost comis atacul împotriva localităților libaneze Baraashiit și Cantara. eliberarea cetățenilor libanezi capturați cu acest prilej.ABU DHABI 21 (Agerpres). — La Abu Dhabi au avut loc convorbiri între președintele Emiratelor Arabe Unite, șeicul Zayed Bin Sultan al Nahayyan, și președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, Yasser Arafat. Au fost discutate probleme privind ultimele evoluții din lumea arabă, cu precădere situația pe plan palestinian. Totodată, a avut loc un schimb de opinii referitor la războiul din Golf, cele două părți pronun- țîndu-se pentru realizarea, cit mai curînd posibil, a unei încetări a focului — informează agenția W.A.M.
Lucrările plenarei C. C. al P. C. BulgarSOFIA 21 (Agerpres). — La Sofia s-au desfășurat lucrările plenarei C.C. al P.C. Bulgar, care a dezbătut probleme legate de activitatea în domeniile culturii, științei și învăță- mîntului.Plenara a hotărît eliberarea lui Stoian Mihailov din funcția de secretar al C.C. al P.C. Bulgar. Totodată, au fost satisfăcute cererile lui

Stanko Todorov și Ciudomir Aleksandrov de a fi eliberați din funcțiile de membru al Biroului Politic și respectiv de membru al Biroului Politic și secretar al C.C. al P.C.B.în cadrul plenarei a luat cuvîntul Todor Jivkov, secretar general al C.C. al P.C. Bulgar, relatează agenția B.T.A.
PHENIAN
Pentru organizarea primei reuniuni parlamentare 

a Nordului și Sudului CoreeiPHENIAN 21 (Agerpres). — Comitetul Permanent al Adunării Populare Supreme a R.P.D. Coreene a propus parlamentului din Coreea de Sud organizarea primei reuniuni parlamentare comune a Nordului și Sudului Coreei, la Phenian, în luna august — relatează agenția A.C.T.C. Cu acest prilej, ar urma ca oamenii politici

din Nord și din Sud să dezbată și să definească modalitățile de realizare a destinderii și păcii în Coreea, netezind astfel calea pentru un dialog și contacte multilaterale între reprezentanții Nordului și Sudului. O dată cu scrisoarea, a fost remis și textul unui proiect de „Declarație comună de neagresiune intre Nord și Sud“.
Evoluția economiei U. R. S. S. 
în primul semestru al anuluiMOSCOVA 21 (Agerpres). — Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. a finalizat situația din economie în perioada primului semestru al finului, constatînd că principalele sarcini de plan au fost îndeplinite, relatează agenția T.A.S.S. în comparație cu perioada de referință a anului trecut volumul producției industriale a crescut cu 4,7 la sută, față de 4,2 la sută cît se prevedea. Planul construcțiilor de locuințe a fost depășit cu 13 la sută.Totodată — relatează agenția T.A.S.S. — Consiliul de Miniștri a

constatat că volumul venitului național produs a crescut cu 5 la sută, față de 6,6 Ia sută cît prevedea planul. Producția de alimente nu a crescut in măsura prevăzută de plan. Rămîne încordată situația în domeniul construcțiilor capitale.In cadrul ședinței a fost manifestată îngrijorarea față de faptul că situația din economia națională se îmbunătățește încet și nu se asigură premisele necesare pentru o cotitură radicală în dezvoltarea economică și socială a țării — precizează T.A.S.S.

După hotărîrea Iranului de a accepta 
Rezoluția 598 a Consiliului de Securitate 

Precizări ale secretarului general 
al O.N.U.NAȚIUNILE UNITE 21 (Agerpres). — într-o conferință de presă organizată la New York, secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a precizat că, în vederea aplicării Rezoluției 598 a Consiliului de Securitate și cu acordul ambelor părți, O.N.U. va trimite in curind experți militari pentru stabilirea condițiilor unei încetări generale a focului. Cuellar a făcut apel la guvernele

Iranului și Irakului să coopereze deplin cu acești experți și a cerut, de asemenea, altor părți implicate să manifeste reținere și să nu creeze obstacole în calea îndeplinirii misiunii reprezentanților O.N.U.Secretarul general al O.N.U. a informat că va continua consultările la New York cu reprezentanții Iranului și Irakului.
Plan de pace propus de IrakBAGDAD 21 (Agerpres). — Irakul a propus Națiunilor Unite și Iranului un plan de pace în cinci puncte— informează agenția INA. într-o scrisoare trimisă de vicepremierul și ministrul de externe irakian, Tariq Aziz, este propus acest plan care include organizarea unei întîlniri, Ia sediul O.N.U., între reprezentanții Irakului și Iranului, urmate de întîlniri la Bagdad și Teheran, sub auspiciile secretarului general al O.N.U., pentru tratative directe privind aplicarea Rezoluției 598 a Consiliului de Securitate al O.N.U. Avind in vedere importanța rîului Shatt El Arab, Ira-

PozitiaReprezentantul permanent al Iranului la O.N.U., Mohammed Mahal- lati, a declarat, la o conferință de presă, că țara' sa respinge propunerea prezentată de guvernul irakian in planul in cinci puncte.„Vom colabora cu secretarul general al O.N.U.,Javier Perez de Cuellar, pentru concretizarea Rezoluției 598,
Rezoluția Consiliului de 

doborîrii avionuluiNAȚIUNILE UNITE 21 (Agerpres).— Consiliul de Securitate al O.N.U. a adoptat în unanimitate o rezoluție prin care exprimă „regretul profund" in legătură cu doborirea de către forțele. navale americane în Golf a unui avion civil iranian, precum și față de tragica pierdere a vieților unor oameni nevinovați.Rezoluția salută hotărîrea Organizației Aviației Civile Internaționale

kul cere ca secretarul general al O.N.U. să autorizeze agenții specializate ale O.N.U. să clarifice de urgență problema navigației. pe acest riu pentru ambele țări. Se cer, de asemenea, drepturi depline de liberă navigație pentru Irak în apele Golfului și în strîmtoarea Ormuz, care trebuie imediat garantate ș.a. Secretarul general al O.N.U. și Consiliul de Securitate trebuie să joace un rol activ în cazul unui eșec parțial sau total al negocierilor directe dintre Iran și Irak de a realiza o pace globală și durabilă.
Iranuluidar propunerile irakiene nu au nimic comun cu aceasta" — a relevat Mahallati. El a mai precizat că țara sa va coopera cu echipa de experți militari ai O.N.U. pe care Cuellar — arată agenția austriacă A.P.A. — a anunțat că intenționează s-o trimită la fața locului pentru a stabili condițiile de încetare a ostilităților.

Securitate in problema 
de pasageri iraniande a deschide imediat o anchetă pentru stabilirea tuturor faptelor importante din seria de evenimente ce au condus la doborirea avionului iranian. De asemenea, rezoluția cere statelor semnatare ale Convenției de la Chicago din 1944 să respecte pe deplin și în toate împrejurările regulile și practicile internaționale privind securitatea aviației civile.^,--^

Pregătiri în vederea reuniunii ’ ministeriale 
a mișcării de nealiniereKUALA LUMPUR 21 (Agerpres). — Miniștrii afacerilor externe ai Ma- layeziei, Abu Hassan Omar, și Ciprului, Ghiorghios Iacovou, au avut la Kuala Lumpur convorbiri in legătură cu pregătirea reuniunii ministeriale a mișcării de nealiniere, ce va avea

loc la Nicosia. De asemenea, a fost exprimată speranța că problema cipriotă va fi rezolvată pe cale pașnică, prin tratative, cu ajutorul Națiunilor Unite, informează agenția Ber- nama, citată de China Nouă.
Convenția PartiduluiWASHINGTON 21 (Agerpres). — Delegații la cea de-a 40-a convenție a Partidului Democrat din S.U.A. I-au desemnat oficial pe guvernatorul statului Massachusetts, Michael Dukakis, drept candidat al acestei formațiuni politice pentru alegerile prezidențiale din noiembrie a.c.Anterior, delegații au aprobat platforma politică cu care Partidul Democrat se va prezenta în alegerile din toamnă. Pe plan extern, documentul sugerează continuarea liniei politice reprezentate de Tratatul so- vieto-american privind eliminarea rachetelor cu rază medie și mai scurtă de acțiune, în sensul diminuării numărului armelor strategice, ca

Democrat din S.U.A.i și al forțelor convenționale din Europa. El se pronunță pentru interzicerea armelor chimice și spațiale și pentru oprirea experiențelor cu arme nucleare. Documentul se pronunță pentru adoptarea de sancțiuni economice la scară internațională împotriva R.S.A. și pentru independența Namibiei etc.în politica internă, platforma democraților prevede stabilizarea buge- telo£ militare, combaterea drogurilor, ocuparea forței de muncă, reducerea inflației, reorientarea investițiilor pentru îmbunătățirea condițiilor de locuit și sprijinirea agricultorilor americani.

In sprijinul consolidării procesului de pace 

in America Centrală

Un nou pas spre înlăturarea încordării 
în Africa australă

Angola a aprobat „acordul de principiu" realizat la negocierile 
cvadripartiteLUANDA 21 (Agerpres). — Guvernul Republicii Populare Angola a aprobat „acordul de principiu" realizat, la 13 iulie, în cadrul reuniunii cvadripartite de la New York consacrate situației din sudul Africii și reglementării problemei namibiene — informează agențiile de presă, citind un comunicat al Ministerului angolez de Externe, dat publicității la Luanda.Acordul, intitulat „Principiile unei reglementări pașnice a conflictului din sudul Africii", include aplicarea Rezoluției 435 a Consiliului de Secu

ritate in problema Namibiei, adoptată în 1978. Totodată, prin acest document, părțile se obligă să respecte principiile suveranității, egalității, independenței, integrității teritoriale, inviolabilității frontierelor și neamestecului în treburile interne, precum și să renunțe la folosirea forței. R.S.A. acceptă pentru prima oară dreptul națiunilor din sud-vestul A- fricii la autodeterminare, independență și egalitate — precizează Ta- niug, care adaugă : „Acordul de principiu" a fost aprobat, de asemenea, de Africa de Sud și Cuba.

SAN JOSE 21 (Agerpres). — Orice acord centro-american reclamă prezența Nicaraguei — a afirmat ministrul interimar costarican al relațiilor externe, Carlos Rivera, comentînd viitoarea reuniune a celorlalți patru miniștri de externe din regiune cu secretarul de stat al S.U.A., George Shultz, prevăzută pentru 1 august, în Guatemala — transmite agenția Prensa Latina. El a arătat că după această întîlnire toți miniștrii de externe din America Centrală se vor întruni de cel puțin două ori — o dată pentru a evalua convorbirile cu Shultz, a doua oară în vederea analizării agendei reuniunii președinților celor cinci țări din zonă, programată să aibă loc în Salvador.Ministrul costarican a apreciat recentele declarații ale președintelui nicaraguan, Daniel Ortega, ca fiind foarte pozitive și în favoarea păcii în regiune.CIUDAD DE GUATEMALA 21 (A- gerpres). — Președintele Guatemalei, Vinicio Cerezo, a subliniat că încordarea intervenită în relațiile dintre Nicaragua și S.U.A., ca urmare a expulzării reciproce a ambasadorilor lor, nu trebuie să fie ridicată la ni

veluri critice și să ducă la ruperea dialogului. La o conferință de presă, șeful statului guatemalez s-a pronunțat, totodată, pentru convocarea cît mai urgentă a reuniunii președinților țărilor din regiune, în scopul de a se evita o agravare a conflictului centro-american, informează a- genția EFE.SAN JOSE 21 (Agerpres). — Ca o confirmare a cursului tot mai pronunțat în direcția dezagregării forțelor antisandiniste „contras" din Nicaragua, organizația autointitulată Frontul Militar de Sud a anunțat că se separă de frontul central Rezistența Nicaraguană (R.N.) — transmite agenția EFE. în comunicatul dat publicității la San Jose, Rezistența Nicaraguană este calificată drept o organizație politico-militară de extremă dreaptă, „care nu reprezintă dorințele și speranțele poporului' nicaraguan".Frontul Militar de Sud și-a exprimat sprijinul față de Acordul de pace în America Centrală, semnat la Ciudad de Guatemala, precum și dorința de a se ajunge la instaurarea libertății, democrației și păcii în regiune. .
Datoriile externe agravează situația economică 

a țărilor in curs de dezvoltare

combaterii insectelor, care au provocat deja pierderi mari agriculturii țărilor din zonă. In cadrul reuniunii au fost stabilite măsuri concrete vizînd coordonarea eforturilor în zonele de urgență.
PRIMUL-MINISTRU AL TUR

CIEI, Tiirgiit Uzai, ■ l-a primit pe Selim Yassin, vicepreședintele Consiliului de Miniștri sirian pentru probleme economice, cu care a discutat aspecte ale relațiilor bilaterale. De asemenea, la Ankara a fost semnat acordul de cooperare economică turco-siriană.
REUNIUNE LATINO-AMERICA- NA. La sediul din Santiago de Chile al Comisiei Economice a O.N.U. pentru America Latină (C.E.P.A.L.) a inceput o reuniune a experților în probleme de educație din țări latino-americane și Spania.

Situația invățămintului în America Latină, perspectivele sale pînă în anul 2000. relația intre comunicare și educație constituie principalele probleme supuse dezbaterilor.
TAIFUNUL CARE S-A ABĂTUT 

ASUPRA UNEI ÎNSEMNATE 
PĂRȚI A PROVINCIEI CHINEZE 
GUANGDONG a provocat moartea a 17 persoane și rănirea altor 153, în timp ce numărul populației afectate de calamitate se ridică la peste 4 milioane. Agenția China Nouă menționează că ploaia torențială și vîntul violent au determinat distrugerea a peste 13 000 de locuințe, inundarea a 370 000 ha de culturi agricole, scoaterea din uz a unor linii electrice și de comunicații. Valoarea pierderilor materiale — un miliard de yuani. Se desfășoară susținute operațiuni de înlăturare a consecințelor taifunului.

KINSHASA 21 (Agerpres). — Secretarul general al Organizației Unității Africane, Ide Oumarou, a lansat, la Kinshasa, un apel conducătorilor țărilor africane pentru a găsi o soluție echitabilă de rezolvare a ’problemei datoriei externe a continentului. El a condamnat transformarea statelor debitoare în exportatoare de capital către țările bogate, precum și „atitudinea mercantilă" a instituțiilor financiare internaționale, devenite organisme comerciale în căutare de bani, în condițiile în care dificultățile țărilor în curs de dez-
Preocupări față de o

voltare sporesc continuu — informează agenția A.P.S.PARIS 21 (Agerpres). — Totalul datoriilor țărilor in curs de dezvoltare a atins la sfîrșitul anului 1987 1 200 miliarde dolari, ceea ce corespunde unei creșteri nominale de circa 10 la sută, se arată intr-un raport al Organizației pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (O.E.C.D.). în document se evidențiază înrăutățirea considerabilă a situației financiare, îndeosebi a țărilor africane.
posibilă recrudescență

a practicilor protecționiste vest-europenc

ALCOOLUL - FACTOR DE RISC IN CONTRACTAREA 
CANCERULUI

BRUXELLES 21 (Agerpres). — Reprezentanți ai Marocului. Algeriei și Tunisiei au avut convorbiri la Bruxelles cu membri ai Comisiei C.E.E. in probleme legate de cooperarea în bazinul Mării Mediterane. Cele trei țări din nordul Africii au cerut clarificări in legătură cu evoluția în continuare a raporturilor lor cu Pia

ța comună, în perspectiva preconizatei uniuni interne vest-europene, preconizată să se realizeze in 1992. Agenția A.N.S.A. relevă preocuparea statelor maghrebiene menționate față de o posibilă recrudescență a practicilor protecționiste vest-europene, sub acoperirea procesului de intensificare a integrării comunitare.
Persoanele care con

sumă curent alcool își 
asumă un mare risc 
de a contracta cancer 
la organele digestive 
— avertizează dr. Ta
keshi Hirayama, direc
torul Institutului de 
oncologie preventivă 
din Tokio. Specialistul 
japonez a ajuns la 
această concluzie după 
cercetări îndelungate, 
constatînd că alcoolul

transportă substanțe 
cancerigene în țesutu- ■ 
rile organismului. Stu
diul elaborat pe aceas
tă temă relevă că per
soanele care consumă 
frecvent alcool au o 
rată (ie incidență a 
cancerului de faringe 
de 2.93 ori mai mare 
decît nebăutorii sau 
băutorii ocazionali, a 
cancerului la gură — 
de 2,56 ori și la eso

fag — de 2.18 ori. 
Aceste date nu înglo
bează efectele combi
nate ale alcoolului cu 
tutunul. Hirayama a- 
vertizează insă că per
soanele care fumează 
și consumă băuturi 
alcoolice tari au o in
cidență a 
de esofag 
mai mare
care nu consumă ase
menea băuturi.

cancerului 
de 6,3 ori 

decît cele

J

Cuplarea în spațiu a 
cu complexulMOSCOVA 21 (Agerpres). — La 21 iulie a fost realizată cuplarea în spațiu a navei cosmice de transport „Progress-37“ cu complexul orbital pilotat „Mir". întregul’ proces de a- propiere și de cuplare a celor două corpuri cosmice s-a realizat cu ajutorul aparatelor automate de bord sub controlul Centrului de dirijare a zborurilor și al cosmonauților Ti-

navei „Progress-37“ 
orbital „Mir“tov și Manarov, aflați în complexul orbital. „Progress-37“ a adus pe orbită carburanți, alimente, apă, aparate, scrisori.Potrivit datelor telemetrice și rapoartelor transmise de echipaj, sistemele complexului orbital „Mir“ funcționează normal, iar Vladimir Titov și Musa Manarov se simt bine.
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