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Prin proiectil Programulni-Birectivă si Tezele pentru Congresul al XIV-lea al partidului,
noi si cutezătoare oriznnturi dezvoltării socialiste, nudtilaterale a patriei

DEMOCRAȚIA MUNCITOREASCĂ-REVOLUȚIONARĂ, 

DEMOCRAȚIA PARTICIPĂRII ACTIVE 

LA OPERA DE CONSTRUCȚIE A SOCIETĂȚII
Una dintre ideile afirmate cu pregnanță în cadrul lucrărilor Plenarei C.C. al P.C.R. din 27—28 iunie, in magistrala cuvîntare rostită de tovarășul Nicolae .Ceaușescu, secretarul general al partidului, este aceea a dezvoltării puternice, îndeosebi după istoricul Congres al IX-lea, a democrației muncitorești-revoluțio- nare, proces amplu, realizat prin crearea unui nou cadru democratic, original și unic în felul său, care asigură participarea activă a întregului popor la făurirea conștientă a viitorului său liber și independent, socialist și comunist. Valorificarea tot mai deplină a acestui cadru democratic, a instituțiilor sale constituie o cerință de prim ordin pentru întărirea unității poporului în jurul partidului, pentru înfăptuirea planului și a programelor de dezvoltare. în acest context, secretarul general al partidului subliniază : „Pornind de la principiile de bază ale conducerii și planificării economice și sociale, de la stadiul actual al activității organelor noastre de stat, al organismelor democrației muncitorești-re- voluționare, este necesar să perfecționăm continuu și să dezvoltăm formele democratice de participare a poporului Ia conducerea tuturor sectoarelor de activitate".Totodată, în lumina preocupărilor pentru perfecționarea continuă a stilului și metodelor de muncă ce trebuie să conducă la rezolvarea optimă a tuturor problemelor creșterii economice, la lichidarea hotărită a unor neajunsuri șl rămîneri în urmă privind îndeplinirea planului și a programelor de dezvoltare, în cuvîntare sint puternic puse în evidentă sarcinile organelor și organizațiilor de partid, care au

Inițiativa creatoare, 
izvor al permanentei înnoiri

S-a construit mult la Cimpulung. Fostul orășel monoton și patriarhal a cedat locul unui oraș cu chip înnoit, cu ambiții și realizări de excepție. A- ceastă prefacere este indisolubil legată de vizitele de lucru efectuate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. „Cetate de scaun" pentru „Zimbrul Carpaților" — cum a fost supranumit autoturismul ARO, ce se fabrică aici și colindă lumea, culegind aurul aprecierilor — Cimpulung capătă, după cel de-al IX-lea Congres al partidului, cu fiecare vizită de lucru a secretarului general al partidului, o- rizonturi tot mai largi de dezvoltare. Era incă in perioada cind muncitorii din uzinele și fabricile orașului, muncitori la prima generație, nu-șl părăsiseră preocupările agrare cu totul ; lăsau sapa la marginea tirgului pentru a intra în uzină o dată cu schimbul întii, sau în șut, in mina Cimpulungului.La terminarea schimburilor puneau mîna din nou pe străvechile unelte agricole și-și continuau ziua de muncă in cimp. N-au uitat nici acum de agricultură, cum n-au uitat nimic din trecutul de istorie peste care înalță mărturii contemporane ale dragostei de 

O nouă turbină pe standul de probă la Combinatul de Utilaj Greu din Cluj-Napoca Foto : S. Cristian

îndatorirea să asigure, prin întreaga lor activitate politică și organizatorică, participarea activă și inalta răspundere a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii în soluționarea corespunzătoare a multiplelor aspecte pe care le ridică viața, realitatea in necontenită și dinamică transformare. Această orientare asigură îmbinarea armonioasă a conducerii unitare a economiei naționale cu profundul democratism economic, cu funcționarea unităților economice și sociale pe baza autocondu- cerii, autogestiunii și autofinanțării, care are drept scop și se întemeiază pe dezvoltarea continuă a proprietății socialiste, a întregii avuții a țării. Participarea directă a oamenilor muncii la conducerea activității economico-sociale, expresie a superiorității incontestabile a noii orinduiri, deschide un larg și fertil cîmp de acțiune inițiativei colective și individuale, autoconducerea dobindind viabilitate și putere de creație prin folosirea tuturor pirghiilor mecanismului eco- nomico-financiar. Dimpotrivă, atunci cînd nu este folosit din plin întregul potențial de inițiativă și acțiune al colectivelor de muncă, toate acestea pot duce — și în unele locuri au și dus — la dereglări în domeniul realizării producției fizice a exportului, a indicatorilor de eficiență economică.Consiliile oamenilor muncii, consiliile de conducere nu au fost create în mod formal — sublinia, recent, secretarul general al partidului. Tocmai de aceea, organele și organizațiile de partid trebuie să ia atitudine hotărită împotriva unor practici birocratice, formaliste, care contravin participării colective a oamenilor mun

glie. Au învățat insă că sint datori, cu fiecare zi, mai mult, că industria, in continuă dezvoltare, impune o urbanizare mai alertă, impune dezvoltarea pe verticală a orașului. Muncind in acest fel, acțio- nînd în acest fel, au făcut ca valoarea producției- marfă realizate de ei in industria orașului să crească de 10 ori față de 1965.

mări și țări și care contribuie cu putere la înzestrarea economiei naționale cu materii prime, cu materiale de construcție, cu produse aid industriei chimice, cu mașini.Străbătind orașul, pâ- trunzind în uzinele și fabricile sale, intrînd în dialog cu locuitorii săi, simți din plin cum se desfășoară, cu toată amplitudinea,
ț DIN MTUAUTATEA^ SOCIALISTĂ^

• reportaje • însemnări • 

Jumătate din această creștere este produsă de întreprinderea ARO.Dar ARO nu reprezintă totuși decit jumătate din puterea industrială a o- rașului. Cealaltă jumătate o constituie întreprinderile republicane de importanță pentru întreaga economie națională — combinatul de lianți, combinatul de fibre sintetice, întreprinderea minieră — sint, cu excepția celei din urmă numite, u- nități noi, apărute recent in peisajul industrial al o- rașului și conferindu-i a- cestuia trăsăturile dinamice ale prezentului. Fostul orășel de la poalele Carpaților se mîndrește cu produse care duc faima industriei românești peste

procesul unei înnoiri radicale.O dată cu înaltă semnificație in cronica orașului — 15 mai 1987, vizita de lucru a secretarului general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Atunci s-a pus cu pregnanță problema acestei înnoiri vizînd in egală măsură aspectul edilitar, ca și modernizarea uzinelor și fabricilor orașului. Aceasta a însemnat investiții serioase, dar mai ales aplicarea unor programe de complexă dezvoltare. Colectivele muncitorești din toate întreprinderile orașului și-au asumat răspunderea înfăptuirii lor exemplare. Tot ce s-a putut realiza cu forțe proprii s-a realizat aproape con

cii la procesul de conducere. Astfel, se mai intilnesc situații in unele întreprinderi, instituții și la unele centrale industriale și ministere, cînd organismelor de conducere „li se aduc la cunoștință" unele hotărîri ale directorilor, ale conducerii „re- strinse" — în vreme ce forurile colective ar trebui să le adopte efectiv ! — tot așa după cum nu poate fi considerată mulțumitoare împrejurarea în care forurile respective sint doar „consultate" in loc să fie antrenate din plin la întreaga activitate. Se mai întîlnesc cazuri în care funcționarea unor organisme democratice, cum ar fi, de pildă, consiliile oamenilor muncii, se rezumă mai mult la ședințe, în aria de preocupări aflindu-se o problematică tehnicistă, unilaterală de rutină, și nu una de conținut. Lărgirea bazei de masă a procesului de elaborare a deciziilor vine în contradicție cu practica neavenită ca lună de lună, trimestru de trimestru și an de an să se repete numele acelorași oameni care elaborează materialele — uneori chiar de unul singur ! — și care participă, mereu și mereu, la discuții. Desigur, e bine că unii sint activi. Dar organizațiile de partid nu trebuie să uite că și cei pasivi au primit — fără a le onora corespunzător — aceleași împuterniciri din partea celor pe care-i „reprezintă", că ele, organizațiile de partid, au datoria de a forma la toți comuniștii, Ia toți oamenii muncii conștiința răspunderii și a rolului lor activ. In această privință, bine procedează acele organe și organizații de partid care, cu prilejul discuțiilor individuale, precum și cu cel al prezentării raportului comunist de activitate, acordă o deosebită a- tenție comuniștilor aleși în forurile

tra cronometru, fără a impieta in vreun fel asupra sarcinilor curente ale producției....Intrarea în Cimpulung... Dacă n-am fi știut că, in centru, Cîmpulungul păstrează cu firesc orgoliu clădirile vechi — zestre de valoare istorică — conservind arhitectura locală, cărora li s-au adăugat noi construcții, cu linie ce se inspiră din a- ceeași generoasă tradiție arhitectonică, am fi crezut că aici, la intrare, și-a făurit zona de primă importanță. Cartierul mineresc — Grădiște — amplasat aici, cît mai aproape ,de sectoarele de producție, etalează tinerețea, modernitatea unui oraș de primă mină. Aici, minerii din Cimpulung — altădată țărani, chiar dacă intrau dimineața, o dată cu zorii, în abataj — au lansat un fel de competiție cu ei înșiși : cu fiecare zi cartierul lor să fie mai frumos, in fiecare zi au acționat în așa fel incit prin fapte să-și spună cuvîntul grija gospodarului. Inundat de verdeață, cartierul Grădiștea nu-i dezamăgește pe cei ce, contem- plindu-i noile zidiri, cred că au nimerit in centrul orașului. „Aici, la Cimpulung, se potrivește vorba veche că omul sfințește(Continuare în pag. a IV-a) 

de conducere colectivă, pregătind scurte materiale de analiză asupra activității lor, făcindu-le recomandări pentru îmbunătățirea activității in cadrul acestor organisme. Cu asemenea ocazii, dar și pe întregul parcurs al activității curente de partid, sint criticate tendințele unora de a face „act de prezență", de a avea un rol pur „reprezentativ".Deoarece calitatea participării este, în mod firesc, determinată de calitatea pregătirii politice și profesionale, adică de competență, organele și organizațiile de partid se preocupă ca acei comuniști care au fost aleși in forurile de conducere ale sistemului democrației muncito- rești-revoluționare să fie trimiși, cu prioritate, la școlile de partid, să fie instruiți în mod special,' să fie antrenați în acțiunile comisiilor pe probleme șl pe domenii, în efectuarea de analize și studii. în activitatea controlului complex de partid. De curind, comitetele municipale de partid Satu Mare, Tulcea, Sfintu Gheorghe, Timișoara și altele au organizat cicluri speciale de pregătire pentru toți membrii consiliilor oamenilor muncii, pentru pregătirea președinților de sindicat și a secretarilor U.T.C.. preocupindu-se, totodată, de a asigura studierea de către comuniști, de către cit mai mulți oameni ai muncii a legislației auto- conducerii și autogestiunii, in scopul înțelegerii cit mai temeinice de către aceștia a rolului lor de participanți activi și responsabili la actul conducerii. Din rindul numeroaselor inițiative izvorite in procesul neîntrerupt al perfecționării muncii, al folosirii depline a cadrului democratic instituționalizat, menționăm pe(Continuare în pag. a V-a)
BUCUREȘTI : însemnate 

cantități de produse 
peste planAcționind pentru înfăptuirea sarcinilor și indicațiilor secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind realizarea ritmică și integrală a planului la producția fizică la toate sortimentele, oamenii muncii din Capitală au obținut importante depășiri la principalii indicatori de plan pe primul semestru din acest an. Ca urmare a măsurilor organizatorice și tehnice inițiate de consiliile oamenilor muncii, industria Capitalei a realizat suplimentar, în perioada care a trecut din acest an, o producție-marfă în valoare de 1,5 miliarde lei, întregul spor realizindu-se prin creșterea productivității muncii. Astfel, au fost livrate economiei naționale și la export mijloace de automatizare și electrotehnice, produse ale industriei electronice, produse de mecanică fină și optică, echipamente hidraulice și pneumatice, utilaje tehnologice, locomotive, pompe, motoare, mobilier și altele, rezultatele cele mai bune obținin- du-le întreprinderile de mașini grele, de pompe „Aversa", „23 August", de mecanică fină, Combinatul de Industrializare a Lemnului Pipera. Acordind o atenție deosebită aprovizionării ritmice cu materii prime, folosirii judicioase a capacităților de producție, materializării măsurilor cuprinse în programele de modernizare, mecanizării și automatizării unor fluxuri de fabricație, Înnoirii produselor, oamenii muncii din municipiul București sint hotăriți să in- tîmpine cea de-a 45-a aniversare a victoriei revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și cel de-al XIV-lea Congres al partidului cu rezultate remarcabile în toate domeniile, îndeplinindu-și in cele mai bune condiții angajamentele asumate în întrecerea socialistă. 

(Gheorghe Ioniță).

IAȘI : Succese 
ale constructorilorHotăriți să îițtimpine cu succese deosebite cea de-a 45-a aniversare a zilei de 23 August și cel de-al XIV-lea Congres al partidului, lucrătorii din cadrul Trustului- Antrepriză Generală de Construcții Industriale din Iași iși îndeplinesc și iși depășesc lunar sarcinile de plan. Astfel, ei au efectuat importante lucrări de construcții și montaje, peste prevederi, la Combinatul de Utilaj Greu din Iași, unde se realizează noi secții și sectoare de lucru, precum și la întreprinderea Mecanică „Nicoli- na“, întreprinderea Metalurgică și la „Țesătura", unde se apli- "ă un vast program de modernizare și perfecționare a producției. Noi spații de producție au fost ■•ealizate și in județele Vaslui, Botoșani și Suceava, care intră în raza de activitate a trustului ieșean. (Manole Corcaci).

Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, marți, 11 iulie, delegația Uniunii Interparlamentare Arabe, condusă de Abdelrahman Bouraoui, secretar general al uniunii, care, la invitația Marii Adunări Naționale, efectuează o vizită in țara noastră.Din delegație fac parte Ihab Ismail, vicepreședinte al Comisiei pentru in- vățămint și cercetare științifică a Adunării Poporului, și Mohamed El Beltagi, membru al Comisiei pentru apărare și securitate națională a Adunării Poporului din R.A. Egipt, Mohammed Salem Al Mazrawi, membru al Comisiei juridice a Consiliului Național Federal din Emiratele Arabe Unite, Taha Ahmed Al-Daoud. membru al Comisiei pentru relații arabe și internaționale a Adunării Naționale din Irak, Abdel Hamid Ammar și Ramadan Basnir, membri ai Congresului Popular General din Libia, Mohamed El Malki, secretar al Camerei Reprezentanților din Maroc, Abdallah Abdallah. vicepreședinte al Grupului palestinian din Uniunea Interparlamentară. Issam Abdel Hadi, membru al Consiliului Central al Consiliului Național Palestinian, președinta Federației Palestiniene a Femeilor, Ahmed Osman Kabalan, membru al Comisiei pentru servicii a Consiliului Poporului din R. A. Siriană, Abdallah Al Abab, membru al Comisiei pentru, politica externă a Camerei Deputaților din Tunisia, Ah- m?d Mkeies, director al relațiilor parlamentare din Uniunea Interparlamentară Arabă.La întrevedere au participat tovarășii Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale, și Marin Ivașcu, președintele Grupului român al Uniunii Interparlamentare.Membrii delegației Uniunii Interparlamentare Arabe au adresat vii mulțumiri tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru primirea acordată, pentru invitația de a vizita România, pentru posibilitatea oferită de a cunoaște unele din. marile realizări obținute de poporul român in dezvoltarea economico-socială a patriei. Totodată, ei au relevat inalta apreciere de care se bucură în țările arabe politica externă a României, acțiunile și demersurile președintelui Nicolae Ceaușescu privind soluționarea constructivă a problemelor complexe cu care se confruntă omenirea, și îndeosebi rezolvarea pe cale politică a situației din Orientul Mijlociu.Adresînd u-s e președinte- 1 u i Nicolae Ceaușescu, conducătorul delegației Uniunii Interparlamentare Arabe a spus :„Vă rog să-mi permiteți să vă a- dresez un cald salut din partea conducătorilor statelor arabe de care dumneavoastră sînteți legat prin relații de prietenie care au dat un examen glorios de trăinicie și care au contribuit la dezvoltarea relațiilor de prietenie ale României cu țările arabe in toate domeniile de activitate".In 1981 — a spus în continuare vorbitorul — tot in această sală am ascultat cu deosebit interes o valoroasă expunere a dumneavoastră asupra situației internaționale, și îndeosebi asupra situației din Orientul Mijlociu, expunere ale cărei concluzii și aprecieri sint pe deplin valabile și astăzi, iar evoluția evenimentelor le-a demonstrat clarviziunea și justețea.împărtășind impresiile din actuala vizită în țara noastră, secretarul general al Uniunii Interparlamentare Arabe a spus :„In perioada scurtă pe care am petrecut-o în țara dumneavoastră, am putut vedea o parte din realizările concrete pe care Ie-a obținut România în anii de cind vă aflați la conducerea acestei țări. Ne-am dat seama că aceasta este o perioadă de dezvoltare fără precedent.Pe plan internațional, numele dumneavoastră este numele revoluționarului de excepție care a militat și militează neobosit pentru dezvoltarea relațiilor dintre țările lumii.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, marți 
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Oameni ai muncii de pe ogoare raportează 

încheierea recoltării griului
și realizarea unor producții mari la hectar
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pentru dezarmare, pentru soluționarea tuturor problemelor dintre țări pe calea pașnică, a tratativelor, pentru respectarea drepturilor sacre ale popoarelor la pace, la dezvoltare".„Dăm o înaltă apreciere — a spus conducătorul delegației — rolului pe care România, sub conducerea dumneavoastră înțeleaptă, îl are pe calea găsirii unei soluții juste, pașnice și globale problemei Orientului Mijlociu — problemă a cărei esență o reprezintă asigurarea drepturilor poporului palestinian. Sintem ferm convinși că veți continua eforturile dumneavoastră deosebite, pînă cind lupta poporului palestinian va fi Încununată de succes, pină cind acest popor va putea să trăiască in statul său independent.Apreciind în mod deosebit politica externă a României, vorbitorul a spus : „Ne dăm seama că țara dumneavoastră militează ferm pentru o destindere reală, pentru pace, pentru o lume lipsită de arme, care să nu fie dominată de nimeni și să nu fie amenințată cu forța sau recurgerea la forță.Vizitind țara dumneavoastră și cu- noscind mai bine realitățile românești am putut să ne dăm seama de dimensiunea campaniei perfide și răuvoitoare pe care unele cercuri o duc împotriva României, împotriva dorinței acestei țări de a nu se lăsa dominată de nimeni.Vă putem spune că experiența dumneavoastră, unică in lume, privind lichidarea datoriei externe reprezintă lin exemplu demn de urmat pentru toate țările lumii, în special pentru țările in curs de dezvoltare, țări care zac sub povara datoriilor externe și a căror dezvoltare este amenințată sau chiar dată înapoi, de aceste datorii, iar suveranitatea și independența lor sint puse în pericol. Ne-am bucurat să vedem că România a reușit să-și consolideze independența, să-și asigure o dezvoltare impetuoasă care poate să fie exemplu pentru toată lumea.Principiile de politică externă pe care și le-a făurit și le urmează România fac din ea un model exemplar in lume, asigurindu-i un rol important pe scena evenimentelor internaționale".Subliniind că România, președintele Nicolae Ceaușescu au fost inițiatorii ideii organizării unei conferințe internaționale în problema Orientului Mijlociu, conducătorul delegației a adresat rugămintea ca tara noastră să continue demersurile în această direcție, să sprijine în continuare eforturile pentru instaurarea unei păci globale, trainice și juste în această regiune. De a- semenea. vorbitorul a exprimat convingerea că România va continua să acționeze și să-și aducă contribuția la impulsionarea negocierilor de pace dintre Iran și Irak, la solutionarea pe cale pașnică a problemelor din Orientul Mijlociu, din zona Golfului și din alte regiuni ale lumii.Oaspetele a adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu, poporului român calde felicitări cu ocazia apropiatei sărbători a zilei naționale a României.Luînd cuvintul in cadrul lntîlni- rii. Abdallah Abdallah, vicepreședinte al Grupului palestinian din cadrul Uniunii Interparlamentare, a spus :„Cunoaștem, stimate tovarășe președinte, că ati fost întotdeauna în fruntea celor care s-au pronunțat pentru rezolvarea tuturor diferendelor și conflictelor pe cale pașnică. pe calea negocierilor. Ati fost primul șef de stat care v-ati pronunțat pentru o conferință internațională în Orientul Mijlociu — idee care in momentul de fată este acceptată și îmbrățișată de toate popoarele lumii. Ne-am dat seama că palestinienii și Palestina au un prieten sincer în persoana președintelui Nicolae Ceaușescu. în poporul român".In cuvintul său, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, salutind vizita delegației Uniunii Interpar
Redactorul-șef al ziarului spaniol „ABC“dimineața, pe Juan Carlos Azcue Ibanez, redactor-șef al ziarului spaniol „ABC“. 

lamentare Arabe în țara noastră și mulțumind pentru aprecierile pe care parlamentarii arabi le-au făcut la adresa României, a politicii sale de colaborare cu țările arabe, cu toate statele lumii, a spus :„Ați avut convorbiri, ați vizitat cite ceva in România și deci cunoașteți cum se prezintă astăzi țara noastră și ce iși propune ea in viitor. Intr-adevăr, în acest an se împlinesc 45 de ani de la revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă. Nu de mult am făcut un bilanț al drumului parcurs, am elaborat documentele pentru Congresul al XIV-lea al partidului, in care sint prezentate atit realizările, cit și obiectivele de viitor ale României.Am străbătut in această perioadă Istorică scurtă citcva etape de dezvoltare. Ne aflăm in stadiul făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate. Pentru România, aceasta a însemnat lichidarea înapoierii. Eram o țară slab dezvoltată. Acum România este o țară industrial-agra- ră in plin progres. Producția industrială a României a crescut de 135 de ori, producția agricolă — de 10 ori, iar venitul național — de 40 de ori. Dar, mai presus decit aceste cifre, oricine poate vedea orașele și satele cum s-au transformat, cum a crescut nivelul general de civilizație, dezvoltarea invățămîntu- lui, științei, culturii, ridicarea nivelului de trai al poporului. De- altfel, tot ceea ce am realizat și realizăm este destinat dezvoltării țării, bunăstării generale a poporului.Am lichidat, este adevărat, clasele exploatatoare. Sintem hotăriți să nu mai avem în România oameni care să trăiască din munca altora. Dorim să realizăm o societate a bunăstării întregii națiuni, a poporului. Este adevărat că aceasta nemulțumește pe unii care încearcă și acum, cu citeva milioane de dolari, să intervină în dezvoltarea unor țări sau a altora. Se pare că nu au înțeles încă schimbările mari care s-au produs și se produc in lume, nu au înțeles că popoarele care au scuturat dominația imperialistă și au pornit pe calea dezvoltării independente nu vor mai admite niciodată să devină din nou robi.V-ați referit la plata datoriei externe de către România și ați menționat că ar trebui să devină un exemplu. Desigur, România a făcut acest efort, și ca acțiune economică, dar și politică. însă țările in curs de dezvoltare, care au o datorie uriașă, nu pot să urmeze exemplul României. Aceasta pentru că, in perioada cind s-a creat această datorie, de peste 1 200 miliarde dolari, ele au plătit de citeva ori creditele pe care le-au primit, prin dobinzile foarte mari. în fiecare an, zeci de miliarde de dolari din țările in curs de dezvoltare merg spre țările dezvoltate, care folosesc acești bani pentru a menține un anumit nivel general in țările lor, însă pe seama asupririi a aproape 4. miliarde de oameni. Ele iși permit ca din ceea ce jefuiesc din țările în curs de dezvoltare să arunce citeva milioane de dolari in dreapta șl in stingă, in numele așa-ziselor libertăți democratice. Cu aceiași bani ei finanțează acțiunile antiguvernamentale in diferite țări din America Latină și din alte zone. Ceea ce se poate spune este că se impune ca țările in curs de dezvoltare să-și întărească solidaritatea, unitatea pentru a se ajunge la o rezolvare globală a problemei datoriei, la o nouă ordine economică internațională.In al doilea rînd, este problema continuării cursei înarmărilor, inclusiv nucleare. După încheierea acordului dintre Uniunea Sovietică și S.U.A. privind rachetele cu rază medie de acțiune se discută de către(Continuare în pag. a V-a)
Cu acest prilej, tovarășul Nicolae Ceaușescu a acordat un interviu pentru ziarul spaniol „ABC".
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IN RlNDURILE PARTIDULUI, CEI MAI BUNI 
DINTRE CEI MAI BUNI OAMENI Al MUNCII

DIN SCRISORILE OAMENILOR MUNCII.............. - \ ____
• OPINII • PROPUNERI • SESIZĂRI

„Avem un partid puternic, care numără peste 3 800 000 membri, dintre care peste 55 Ia sută provin din rinduriie clasei muncitoare" — sublinia tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul general ai partidului, in Cuvintarea rostită la Plenara C.C. al P.C.R. din 27—28 iunie a.c. Se relevă astfel caracterul de partid al clasei muncitoare, care acționează pretutindeni, în toate domeniile de activitate pentru întărirea legăturilor cu masele de oameni ai muncii, pentru asigurarea îndeplinirii în absolut toate locurile de muncă, în cele mai bune condiții a hotăririlor de partid, a legilor țării. în acest sens, în Tezele pentru Congresul al XIV- lea al partidului se arată cu toată claritatea că, în calitate de centru vital al națiunii, partidul acționează nu deasupra societății, ci dinăuntrul ei, își îndeplinește rolul conducător prin organizațiile sale, prin masa comuniștilor. în acest spirit acționează, din această perspectivă se desfășoară și activitatea Comitetului Județean de Partid Brăila consacrată creșterii numerice și calitative a rândurilor partidului. Preocuparea permanentă, crescindă în această direcție este dovedită, între altele, de întărirea organizației județene de partid prin primirea în rîndul comuniștilor a celor mai înaintați oameni ai muncii din toate sectoarele de activitate, care își asumă răspunderea să acționeze exemplar, cu probitate morală și fermitate profesională, pentru înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru. Drept rezultat al măsurilor politico-orga- nizatorice întreprinse, la finele lui 1988 efectivul organizației județene a ajuns la peste 73 000 membri de partid. Anul trecut au fost primiți în rinduriie comuniștilor 2 181 noi membri, din care 63,3 Ia sută muncitori și maiștri. Din totalul celor primiți, 55,1 la sută sînt femei, iar 76,3 la sută provin din rîndul membrilor Uniunii Tineretului Comunist — rezultate care se păstrează cu mici excepții, la aceleași procente, și în prima jumătate a acestui an.Tabloul înfățișat oglindește intensa activitate de educare politică, de cunoaștere și pregătire multilaterală a celor care au solicitat și solicită acordarea înaltului titlu de comunist, răspunderea cu care se acționează în acest domeniu. Iar între organizațiile de partid, cu bune rezultate se înscriu cele de la întreprinderea de Utilaj Greu „Progresul", Combinatul de Fibre, Celuloză și Hîrtie, întreprinderea de Confecții, organizațiile de partid din comunele Dudești, Unirea, însurăței. Siliștea, Ianca și altele.Dar pasul de intrare în rinduriie partidului — evident, decisiv, care oglindește o opțiune de conștiință — este totuși un prim pas. Cum se acționează mai departe pentru formarea comunistului ? Pentru a afla ce se întreprinde, ...în „această direcție ne-am oprit la puternica organizație de la întreprinderea de Utilaj Greu „Progresul". — ,Brăila. Aceasta avea la începutul lunii iunie a.c. un efectiv de 5 434 membri de partid. în anul 1983 aici s-au primit 193 noi membri de partid, dintre care 152 sint muncitori. Dincolo de statistică, cîteva întrebări : Ce s-a făcut și ce se face, în continuare, pentru realizarea propriilor programe de educare a noilor membri de partid 1 La ce modalități se apelează ? Ce experiențe s-au impus ?Iată cîteva din ideile reliefate la o dezbatere care a reunit secretari și secretari-adjuneți ai unor comitete de partid din fabricile care intră în componenta marii întreprinderi brăilene.— Organele și organizațiile de partid din întreprindere, sub îndrumarea biroului comitetului de partid, desfășoară o activitate intensă cu noii membri de partid, spre a asigura temeinica lor pregătire, antrenarea și afirmarea acestora în soluționarea unor probleme profesionale și politice — ne spune tovarășul Cornel Berteșteanu. secretar- adjunct cu probleme de propagandă al comitetului de partid din între-

Ă DE PARTID
la întreprinderea de Utilaj Greu „Progresul11-Brăila

prindere. Menționez și faptul că chiar in adunarea generală in care sînt primiți, noilor membri de partid li se repartizează sarcini concrete, pe măsura posibilităților lor profesionale, a dezvoltării aptitudinilor in munca politico-educativă. De asemenea, in practica biroului comitetului de partid sint frecvente în- tilnirile periodice cu noii membri. Cu aceste prilejuri li se prezintă expuneri privind rolul conducător al partidului la fiecare loc de munca, drepturile și îndatoririle unui membru de partid, însemnătatea respectării întocmai a prevederilor Statutului. întotdeauna s-a avut în vedere ca noii membri de partid să fie invitați la întîlniri cu membri ai comitetelor județean și municipal de partid, cu brigăzile științifice, la simpozioane, dezbateri. Un accent deosebit punem pe educarea patriotică, revoluționară, de formare a concepției materialist-științifice des-, nre viață. In acțiunile organizate sînt scoase în evidență înaltul exemplu de patriotjsm revoluționar al secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, politica profund umanistă a partidului și statului nostru, mărețele realizări din anii socialismului și, cu deosebire, din perioada ce a trecut de la Congresul al IX-lea. La primirea în partid căutăm să evităm aprecieri de genul : „tovarășul respectă disciplina", „își vede de sarcinile profesionale" etc. — actul intrării în partid constituindu-se într-un prilej de analiză temeinică a mun-- cii și calităților morale ale celor aflați în fața unui moment de o asemenea importanță pentru viața lor și pentru colectivul din care fac parte.Dintre ideile la care s-a oprit Interlocutorul nostru să stăruim doar asupra uneia : aceea a antrenării tinerilor comuniști la rezolvarea problemelor concrete de producție. Este o modalitate verificată de practică, că stabilirea de sarcini precise, de atribuții concrete incă din momentul învestirii membrilor de partid cu această calitate și controlul sistematic al îndeplinirii lor dau rezultate dintre cele mai bune. Esențial este ajutorul pe care aceștia îl primesc în continuare de la comuniști cu experiență, de regulă dintre cei care i-au și recomandat.— Rezultatele, in timp, in această ordine de idei — aduce argumente din experiența practică Vasile Be- jan, secretarul comitetului de partid de la fabrica de excavatoare —,-ne arătă că un control sistematic duce*  Ia îndeplinirea sarcinilor asumate. Mă opresc la citeva exemple care-mi'. vin acum in minte : la organizația de bază F.E. — 502. maistrul Ionel Sava s-a ocupat de Lucia Baciu, lăcătuș. Datorită ajutorului primit, aceasta a crescut politic și profesional și a fost aleasă secretar al organizației U.T.C. de aici ; maistrul Ion Gheorghe, care s-a , ocupat de pregătirea politică a Hnărului membru de partid, inginerul Chivu Macovei, a avut satisfacția să-l vadă, în scurt timp, învestit cu răspunderea conducerii a două formații de lăcătuși și electricieni ; sau lăcătușul Valeriu Petrea, secretarul organizației de bază de la F.E. — 501, care l-a avut sub îndrumare pe electricianul Liviu Herghelegiu, și care astăzi este secre- tar-adjunct al organizației U.T.C. de la F.E. — 501. Formele de control la care apelăm pentru a vedea cum își duc la îndeplinire comuniștii cu stagiu și experiență sarcinile trasate în pregătirea pe toate planurile a mai tinerilor comuniști sint multiple. Una dintre ele, pe care o folosim cu eficiență, constă in dialo

gul direct cu oamenii din colectivul în care își desfășoară activitatea cel ce este pregătit să intre sau a intrat în rinduriie organizației de partid ; ne interesăm de atitudinea lui față de muncă, de modul cum îți îndeplinește sarcinile încredințate. Și in deplină cunoștință de cauză intervenim, acționăm.La Plenara C.C. al P.C.R. din aprilie a.c., tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat din nou imperativul ca fiecare organizație de partid să acorde o atenție deosebită perfecționării muncii ei și, în acest cadru, creșterii calitative și numerice a rindurilor partidului prin primirea celor mai buni dintre cei mai buni oameni ai muncii.— Pornind de la aceste sarcini — arăta în cadrul dezbaterii Octavian Micu, secretar-adjunct al comitetului de partid de la fabrica de utilaj industrial —, organizațiile de bază situează în centrul preocupărilor ridicarea continuă a nivelului de pregătire politică și ideologică al celor de curînd primiți în partid. Pe baza programului de măsuri stabilit, aceștia sînt antrenați la acțiunile inițiate de birourile organizațiilor de bază privind dezbaterea căilor de creștere a productivității muncii, constituirea de formații pe faze de lucrări, prezentarea metodelor folosite de fruntași etc., ceea ce a contribuit la întărirea răspunderii în realizarea prevederilor de plan. Pentru a ține treaz interesul comuniștilor și a-i determina să-și onoreze angajamentele asumate la primirea în partid, o bună ocazie o constituie și discuțiile individuale.Enuță Bărbulescu, secretar-adjunct al comitetului de partid de 

Arhitectură noua in municipiul Deva
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la sculăria centrală a I.U.G. „Progresul, face 'apel Ia o statistică interesantă privind întocmirea perspectivei de primire în partid. Din datele acesteia se desprinde accentul care se pune pe muncitorii tineri, cu calități moral-profesionale și politice deosebite. Astfel, în 1988 au fost cuprinși in această perspectivă 35 de oameni ai muncii, din care 32 din rîndul organizației U.T.C. Au primit carnetul de partid 17 tovarăși, din care II sint femei. Pentru anul in curs, perspectiva cuprinde 25 uteciști.Așa cum sublinia secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, întărirea rindurilor partidului reprezintă o îndatorire și o preocupare permanente. Aici, pe lingă formele și metodele consacrate privind integrarea în viața de organizație a noilor primiți in partid, se organizează întîlniri trimestriale, cu conținut politico- educativ și profesional, se are permanent în atenție modul în care își desfășoară activitatea profesională și politică noii primiți în partid, cum se produce integrarea lor in colectivele-model de muncă și viață comunistă, se poartă, periodic, discuții cu aceștia despre sarcinile economice ale întreprinderii, asupra calității pieselor turnate și forjate, se organizează diverse schimburi da experiență cu colective-model etc.Organizațiile de partid de la I.U.G. „Progresul“-Brăila, ca de altfel din întregul județ, au tot timpul in vedere ca actul primirii în partid să determine sporirea puterii de in- riurire a organizațiilor de partid, a capacității lor politico-organizatorice de a mobiliza comuniștii, pe toți oamenii muncii în cuprinderea și soluționarea, zi de zi, a tuturor sarcinilor care le revin pentru a întîm- pina și în acest fel cu rezultate remarcabile marile evenimente politice ale acestui an — aniversarea e- roicului 23 August și cel de-al XIV- lea Congres al partidului.
Candiano PRICEPUTU 
corespondentul „Scinteii"

• Deși pensionar, corespondentul nostru voluntar loan Rotărescu se află mai tot timpul printre foștii săi tovarăși de muncă de la întreprinderea de Construcții Metalice Bocșa, județul Caraș-Severin, de unde ne trimite vești despre rezultatele lor in producție, despre diferite preocupări ale colectivului. în ultima sa scrisoare ne informează că, paralel cu strădania pentru realizarea și depășirea sarcinilor de plan, in această unitate există o grijă deosebită în privința respectării cu strictețe a normelor legale de tehnica securității muncii. El precizează din capul locului că prin realizarea și utilizarea de instalații de absorbție a noxelor la sudarea construcțiilor metalice, a podurilor rulante, a chesoanelor etc., în secțiile întreprinderii s-au eliminat aproape in întregime îmbolnăvirile profesionale. Totodată, diferite instalații realizate aici pentru înlăturarea noxelor de sudură in spațiile închise, care au dat rezultate foarte bune, au fost livrate și altor întreprinderi cu condiții asemănătoare cum sînt : șantierele navale Orșova și Brăila, S.U.S.T.C.E. Cernavodă, I.G.N.P.C. Drobeta-Turnu Severin, I.U.S. Ploiești ș.a. Pe de altă parte, conducerea întreprinderii s-a îngrijit de dotarea secțiilor cu dispozitive speciale, instalații, scule și echipamente corespunzătoare, iar prin compartimentul de protecție a muncii de generalizarea instructajelor practice și demonstrative la locurile de muncă.• După cum ne informează corespondentul nostru voluntar Nicu Sbuchea, recent a avut loc la Hațeg, județul Hunedoara, cea de-a XÎV-a ediție a săptămânii cultural-educative sub genericul „Țara Hațegului— prag de plămădire a istoriei românești", organizată de către Consiliul de educație politică și cultură socialistă al orașului Hațeg,în cadrul acestei săptămîni s-au organizat p serie de manifestări cultural-educative, cum sînt: colocviul de istorie intitulat ,.45 de ani de la actul istoric de la 23 August 1944— mărețe realizări și izbînzi socialiste", tribuna ideilor sub genericul „Epoca Nicolae Ceaușescu — epoca tinereții noastre revoluționare", ediția a V-a a „Salonului hațegan al cărții" ș.a., De asemenea, menționează corespondentul, voluntar, zilnic au avut loc numeroase alte manifestări ca: spectacole, simpozioane, seri cultural-educative, care s-au bucurat de o largă participare și au fost unanim apreciate.• Anul acesta au fost puține zile de caniculă la Rîmnicu Vîlcea — precizează în scrisoarea sa ing. Mihai Boghină, vechi corespondent voluntar al ziarului nostru.. Totuși, în zilele de 6 și 8 iunie, o dată cu 
RĂSPUNSURI ALE FORURILOR DE RESORT

• Comitetul municipal Reșița al P.C.R. : întreprinderea Antrepriză Construcții-Montaj -Caraș-Severin a abordat cu superficialitate .-sesizăcHe repetate adresate „Scînteii" de către Ion Meda privind fenomenul de condens în apartamentul pe care-1 deține în strada Făgărașului, blocul 20. Față de această situație se vor lua măsuri ca întreprinderea respectivă să execute în cel mai scurt timp lucrările. de reparații necesare pentru remedierea tuturor deficiențelor provenite din vicii ascunse ale construcției, pentru crearea unui confort corespunzător in apartamentul respectiv — se arată în răspunsul Comitetului Municipal Reșița al P.C.R.Era oare nevoie de atîtea sesizări repetate pentru ca întreprinderea constructoare, să înlăture propriile neglijențe, să asigure realizarea unor lucrări de calitate ? în afară de aceasta, conducerea întreprinderii Antrepriză Construcții-Montaj Caraș-Severin nu are obligația să rezolve corespunzător și în termenul prevăzut de lege sesizările oamenilor muncii ? Iată doar două întrebări la care așteptăm răspuns.• Direcția Generală Comercială a Consiliului Popular al Municipiului București : Cititorul nostru Gheorghe Popescu, din strada Munteniei, sectorul 1, a trecut pe la bufetul „Expres Amzei" pe care l-a găsit bine dotat, capabil să ofere consumatorilor mîncăruri gustoase și. in general, in gamă variată. Păcat insă, susține el în scrisoare, că aceste calități sint umbrite de unele abateri de la normele de comerț și civice, intre care unele grave, relatînd "concret cele constatate.

Răspunsul primit la redacție după mal bine de două luni, încălcîndu-se astfel termenele stabilite de lege, cuprinde șapte .puncte, adică tot. atîtea cite lipsuri semnalase autorul scrisorii; Astfel : t. gramajul preparatelor controlate a corespuns ; 2. curățenia interioară șl exterioară era corespunzătoare ; se întîrzie doar debarasafea halbelor de pe unele mese ; 3. halbele au fost găsite spălare, dar nu erau suficient uscate ; 4. nu s-a constatat strîngerea de resturi de bere din halbe : 5. tava de aluminiu era folosită pentru a proteja preparatele culinare de stropi de apă de la spălarea halbelor; 6. dozatorul de bere va, fi pus in funcțiune după verificarea și avizarea de către organele de specialitate la care au fost făcute demersuri : 7. atit barmanul, cit șl ceilalți lucrători au fost găsiți cu ecuson.Și la urmă o formulă diplomatică, care să dea impresie : „Au fost date indicații conducerii I.A.P.L. Amzei de a remedia deficiențele constatate"... Dacă nu s-a adeverit nimic din cele sesizate și totul a fost găsit in deplină ordine -r curățenia, servirea, gramajul etc., etc. — ceea ce ar însemna că autorul scrisorii a scris numai așa, de florile mărului, fapt foarte greu de crezut, atunci de ce au mai „fost date indicații de a se remedia deficiențele constatate" ? Și .care anume deficiente ?Să vedem dacă autorul scrisorii și. in general, clienții acestui bufet au aceeași părere.
Rubrica realizata de Neculai ROȘCA

primele zile călduroase, au apărut și amatorii de baie in piriul Olă- nești, alături, sau in același loc, cu cei care își spălau autoturismele, folosind aceeași apă. Și aceasta, a- firmă el, chiar în mijlocul orașului Rîmnicu Vîlcea, în zona confluenței pîriului Olănești cu rîul Olt.Amenajarea albiei pirîului Olănești în zona orașului este în lucru de cîțiva ani — menționează corespondentul voluntar — dar oglinda de apă curată promisă locuitorilor de către gospodarii orașului nu a apărut. în schimb, au apărut bălării, dune de nisip și mîl, precum și resturi menajere, bidoane goale etc. aduse de apă și blocate între cele două baraje. în acest peisaj mai lipseau amatorii de scăldat și cei de spălat autoturisme, dar au venit și ei, motiv care m-a îndemnat să fac prezenta sesizare.Credem că această sesizare va li examinată cu toată răspunderea de către organele locale și, drept urmare, se vor lua măsurile cuvenite. Așteptăm răspuns !• Pentru realizarea în cele mai bune condiții a tuturor indicatorilor de plan, la întreprinderea „Căprioara" din Sebeș, județul Alba, s-au stabilit, prin programul de organizare și modernizare a proceselor de producție, un număr de 22 de măsuri, Cele aplicate au vizat in principal elaborarea de noi tehnologii, mecanizarea unor operații și valorificarea superioară a materiilor prime. Corespondentul voluntar Remus Năstase, care ne-a comunicat această veste, subliniază că eficiența economică a măsurilor aplicate se materializează într-o producție-marfă suplimentară în valoare de 10,8 milioane lei, în reducerea cheltuielilor totale cu 4,8 milioane lei, din care 2,7 milioane lei la cheltuielile materiale.în preocupările primordiale ale colectivului întreprinderii a stat realizarea planului la producția pentru export, care în perioada ce a trecut din acest an a fost depășit cu 3 la sută. Calitatea produselor, a fost la nivelul cerințelor partenerilor externi, neînregistrîndu-se nici o reclamație.întregul colectiv de oameni ai muncii din unitate este hotărît să întîmpine marea sărbătoare națională de la 23 August și Congresul al XIV-lea al partidului cu realizări dintre cele mai bune.9 Cititorii noștri Octav Trandafir, Dumitru State, Ion Penciu și Viorel Dungă, oameni ai muncii la I.C.S.I.T.M.U. — Titan, din bulevardul Muncii nr. 250, sectorul 3 al Capitalei. ne scriu că sînt posesori de motorete „Mobra" și de țnai multă vreme nu mai găsesc in magazinele de specialitate camere pentru anve-T lope. Din această cauză, fie că nu Ie mai pot folosi, fie că 

circulă cu camerele peticite, ceea ce, se ințelege, diminuează considerabil securitatea circulației pe arterele publice. „Vă rugăm să interveniți la Fabrica de Anvelope din Luduș, județul Mureș — realizatoarea acestui produs — în scopul de a produce și aproviziona piața cu camere pentru ■ motoreta „Mobra", de care avem atîta nevoie", solicită, in încheiere, autorii scrisorii.Sintșm convinși că tovarășii din conducerea fabricii respective vor studia cu solicitudine cererea posesorilor de motorete „Mobra" și vor lua măsurile necesare în acest sens.ft Stațiunea de odihnă șl tratament Oglinzi este un nou obiectiv turistic pe harta județului Neamț, ne. scrie corespondentul nostru voluntar Ilie Dascălu. Situată la cîțiva kilometri de orașul Tirgu Neamț, la liziera pădurii de foioase și conifere, cunoscută din timpuri străvechi pentru apele sale tămăduitoare, așezarea își reia viața in prezent prin grija organelor locale. S-au construit două pavilioane noi. in care sînt amenajate camere elegante, dotate cu mobilier, cu aparate de radio și televizoare.Deși la început de drum, conducerea restaurantului, cu o capacitate de 120 de locuri, s-a îngrijit de crearea unei gospodării-anexă care dispune de 200 oi și cîteva vaci, contribuind astfel la buna aprovizionare a celor veniți in stațiune la odihnă și tratament.• Corespondentul nostru voluntar ing. Cezar Gruia, de la I.R.E.M.O.A.S. — București, ne informează că, sub îndrumarea organizației de partid, colectivul a- cestei unități acordă o atenție deosebită producției pentru export. Astfel, din cele 30 de produse noi realizate de la începutul anului, 15 sint destinate exportului. în prezent, afirmă autorul scrisorii, lucrăm la noile produse ce vor sta la baza contractelor pentru anul 1990, n-e îngrijim de asigurarea bazei materiale necesare producției viitoare și de realizarea documentației tehnice solicitate la tratativele cu partenerii externi. El se referă în special Ia bateriile cu închidere pe plăcuțe ceramice, care au o fiabilitate de 5—6 ori mai mare decît cele clasice, la bateriile de robinete colorate (peste 12 nuanțe a- similate) și căzile de baie (peste 10 nuanțe) etc. Pentru realizarea producției de export s-au amenajat ateliere speciale dotate cu utilaje specifice de fabricație și testare (realizate prin autoutilare) și unde lucrează echipe conduse de cei mai buni specialiști. Calitatea produselor noastre este la 'nivelul exigentelor partenerilor externi, ceea ce a făcut ca pînă acum să nu avem nici o reclamație.

DIVERSITATE, CALITATE, EFICIENȚĂ

- cerințe ale dezvoltării micii industrii la sate' <Dezvoltarea micii industrii reprezintă unul dintre cele mai importante mijloace de utilizare eficientă a resurselor de materii prime locale, materiale recuperabile și refo- losibile în vederea producerii unei game variate de produse utile, necesare locuitorilor satelor. în acest sens, proiectul Programului-Directi- vă al Congresului al XIV-lea prevede că, pe baza resurselor locale, în anul 1985 producția industriei mici, în mediul rural, să ajungă la cel puțin 60 000 Iei pe locuitor. Există așadar sarcini precise in acest domeniu, consiliile populare județene și ale localităților au adoptat programe speciale pentru dezvoltarea industriei mici, in multe județe — printre acestea numărindu-se și județul Cluj — a fost dobîndită o bună experiență.
Argumentele unei „radio

grafii" ° radi°8rafie 3 experienței comunei Săvădisla denotă, de Ia bun început, că adevărata preocupare se manifestă nu numai prin dezvoltarea micii industrii „pe ansamblu", prin organizarea uneia sau citorva unități, ci presupune stăruință în fiecare sector de activitate — și în cooperativa agricolă, și în cooperativa de producție, achiziții și desfacere a mărfurilor, și prin unități proprii ale consiliului popular. Primarul comunei, Ioan Ilea, președintele C.A.P., Constantin Oltean, și președintele C.P.A.D.M., Iuliu Bol- dijar, au găsit modalități de cooperare pentru valorificarea resurselor materiale și folosirea forței de muncă in tot cursul anului. Fiecare dintre atelierele sau activitățile mai vechi sau mai nou create au devenit veritabile surse de venituri bănești. După o lungă perioadă de timp. în care la cooperativa agricolă din Săvădisla predomina părerea, evident nefondată, că „n-avem experiență, n-avem resurse pentru mica industrie", s-au găsit oameni inimoși, inventivi, în stare să demonstreze contrariul.

Astfel, pentru permanentizarea forței de muncă au fost create secții și ateliere de mică industrie care cooperează cu întreprinderi din Cluj-Na- poca și din țară. Poate că puțini posesori de autoturisme știu că 15—16 repere din cauciuc și mase plastice ale autoturismelor lor sint confecționate... la Săvădisla. O bună parte din accesoriile necesare producției întreprinderii de Mătase din Cluj- Napoca destinate exportului sint realizate de cooperatoarele cu „miini de aur" din această localitate pre- montană. Cooperatorii, chiar unii 
ÎN JUDEȚUL CLUJ

dintre cei ce susțineau că „n-avem resurse", lucrează acum la exploatarea și prelucrarea sub formă de placaje a marmurii roșii, cu care au fost placate inclusiv unele dintre stațiile metroului bucureștean. Alte resurse ale cooperativei agricole 7 în acest an se cultivă 20 ha cu sorg pentru mături. Inițiativa de a sorta și pune în valoare materiale din depozitul de fier vechi de la Apahida vizează confecționarea de bunuri utile agriculturii : iesle pentru oi, grătare pentru grajduri, suporți la fînare etc. în acest an valoarea producției micii industrii a cooperativei agricole urmează să ajungă la șase- șapte milioane de lei.
Inventivitatea muncii fe

meilor. Cele mai multe actl* vități de mică industrie din Săvădisla se realizează în cadrul cooperativei de producție, achiziții și desfacere a mărfurilor. în fiecare lună, atelierul de croitorie, de pildă, confecționează o gamă variată de articole de lenjerie, in valoare de o jumătate de milion de lei. Șefa atelierului, Elisabeta Gyorkos, se min- drește că a calificat douăzeci de tinere, in măsură să execute o multitudine de sortimente de con

fecții. Citeva zeci de femei confecționează echipamente de protecție ■ori lucrează la domiciliu, executînd broderii artizanale de toată frumusețea în cooperare cu întreprinderea „Arta textilă" din Cluj-Napoca. în ultimul timp, 30 de femei care fă-, ceau naveta s-au reîntors în comună fiind atrase de mica industrie a C.P.A.D.M.-ului. a cărei valoare depășește 12 milioane de lei pe an.Inventivitatea se reflectă și în diversitatea produselor realizate în unitățile micii industrii aparținînd Consiliului Popular Săvădisla, care 
a înființat ateliere pentru confecționat diverse repere în cooperare cu întreprinderea „Tehnofrig" din Cluj-Napoca, ateliere de nasturi din mase plastice etc. Valoarea producției realizate din aceste activități depășește trei milioane de lei pe an. De altfel, fiecare secție sau atelier de mică industrie de pe raza comunei se constituie în sursă sigură de autofinanțare, încheindu-și activitatea cu beneficii.

Cind spiritul gospodăresc 
este inepuizabil și resurse
le sint ...inepuizabile. In s‘ ceastă direcție, comuna Bonți- da se Înscrie între localitățile cu o experiență bună pentru a fi generalizată. Președintele cooperativei de producție, achiziții și desfacere a mărfurilor, Vasile Blaga, și contabila- șefă Margareta Bobuș au temeiuri să se mindrească de faptul că unitatea loi- valorifică atit materii prime locale (balast, răchită etc.), cit și materiale recuperabile și refolosi- bile. Pe această bază, unitatea a reușit să-și realizeze planul la toți indicatorii, timp de zece ani, fără nici o excepție. Timp in care s-au creat tot mai multe activități de 

producție și din sfera serviciilor, laboratoare de cofetărie și patiserie, ateliere de împletituri din răchită, balastieră, gospodării-anexă etc. Ideea că nu ar exista resurse este respinsă cu desăvîrșire. Dacă nu le-a creat natura, ie creează omul : plantații de răchită, de arbuști fructiferi, căpșuni, culturi de sorg etc.Cu atit mai surprinzătoare sînt rezultatele contrastante, pe ansamblul județului, de la o unitate agricolă la alta. în timp ce Cooperativa Agricolă de Producție Unirea a realizat, prin industrializarea materiilor prime locale și a materialelor recuperabile, o producție în valoare de 19,6 milioane lei, C.A.P. Someșeni — 13,5 milioane, iar Izvoru Crișului — 9,5 milioane de lei, in tot cursul anului trecut cooperative agricole cum sînt cele din Răscruci, Bonț, Sinpaul, Livada și Satu.Lung abia au obținut din asemenea activități citeva zeci de mii de lei fiecare. Discrepanțele vorbesc de la sine.
Meșterii iscusiți, buni or

ganizatori. - Me?terii Iscusiți, oamenii competent! și inventivi sînt în măsură să asigure beneficii substanțiale — surse de autofinanțare pentru unitățile respective — susține cu convingere și cu argumentul faptelor in-- ginerul-șef loan Grindeanu de la C.A.P. înfrățirea. Din cele aproape două milioane de lei beneficii obținute anul trecut, trei sferturi provin din mica industrie, mai exact din atelierele de prelucrări mecanice și de confecționat articole gospodărești, cărora li se va adăuga o capacitate de preparare a sucului natural din rădăcinoase. De aceea, vom califica și policalifica mal mulți tineri cooperatori pentru activitățile de prelucrare.Aspectele la care ne-am referit ilustrează pregnant posibilitățile de a realiza mai mult în ceea ce privește diversificarea sortimentală a produselor, valorificarea a noi sur

se de materii prime și creșterea veniturilor din mica industrie. In legătură cu perspectivele dezvoltării micii industrii la scara întregului județ, factorii de conducere din domeniul agriculturii și al cooperației sătești au subliniat citeva din preocupările lor in această direcție. „în cadrul cooperativelor agricole — după aprecierile directorului general al direcției agricole, Augustin Todea — valoarea producției micii industrii va fi mai mare in acest an cu-peste optzeci milioane de lei față de anul trecut, ajungind la un volum total de o jumătate de miliard lei. In programele aflate în curs de realizare se prevede crearea de noi brutării și laboratoare de patiserie, secții de sucuri naturale și băuturi răcoritoare, scoaterea și prelucrarea lemnului provenit din igienizarea pădurilor. In această primăvară au fost plantate 20 ha răchită pe terenuri slab productive'. Va fi acordat un sprijin mai concret și eficient cooperativelor agricole rămase in urmă, urmărind ca și în acestea mica industrie să devină sursă principală de autofinanțare, să contribuie la permanentizarea forței de muncă la sate, la asigurarea forței de muncă indispensabile efectuării la timp și bine a lucrărilor agi-i-, cole". „Identificarea de noi resurse materiale, diversificarea produselor în pas cu cerințele locuitorilor satelor se înscriu între preocupările noastre de evidentă însemnătate și actualitate — ne spunea și președintele UJECOOP, loan Neșu. în acest scop, vom înființa incă 80 de ateliere și puncte de lucru, pe lingă cele 1 155 existente, cu peste o sută de profile de activități. In cursul ac-, tualului cincinal, ponderea micii industrii in totaluî activității cooperației sătești s-a dublat, dar putem obține rezultate și mai bune valori- ficind superior o serie de materii prime locale. însuși faptul că toate cooperativele de producție, achiziții și desfacere a mărfurilor din județ se autofinanțează demonstrează că pe această’ cale se pot realiza beneficii sporite. O experiență cu valoare de generalizare este dezvoltarea micii industrii, concomitent cu crearea de gospodării-anexă. care asigură o parte din materia primă necesară prelucrării, realizării de produse diversificate, solicitate de populație, cît și pentru crearea de noi surse de venituri în toate localitățile clujene".
C. BORDEIANU

SĂLAJ : Extinderea rețelei telefoniceîn ansamblul preocupărilor pentru lărgirea, diversificarea și modernizarea gamei de servicii către populație, în municipiul Zalău Și in orașul Cehu Silvaniei, din județul Sălaj, au fost date în exploatare noi rețele și linii telefonice. Astfel, in municipiul Zalău, prin punerea în funcțiune a unei noi și
TEIUȘ : Pe calea urbanizăriiIn ultimii ani, in comuna Teiuș, județul Alba, au fost înregistrate ritmuri superioare de dezvoltare economică și socială prin construcția unor noi unități industriale, cum este întreprinderea de Industrializare a Sfeclei de Zahăr. Dezvoltarea economică a determinat efectuarea unor însemnați pași spre

DE LAAsigurarea servirii cetățenilor care își păstrează economiile bănești la C.E.C., in condiții din ce in ce mai bune și cu operativitate, constituie unul dintre obiectivele principale ale activității desfășurate de toți lucrătorii unităților Casei de Economii și Consemnațiuni.In contextul acestor preocupări, pentru a veni în sprijinul depunătorilor care își petrec concediile de odihnă in stațiunile balneoclimaterice și în special pe litoralul românesc al Mării Negre, unde în perioada estivală se află în vacanță un mare număr de oameni ai muncii, Casa de Economii și Consemnațiuni a deschis unități sezoniere și a suplimentat personalul de la unitățile permanente cu lucrători bine pregătiți profesional șl cu solicitudine pentru servirea competentă a celor care apelează la serviciile acestor • unități.Unitățile C.E.C. de pe litoral situate in Constanța, Costinești, Eforie Nord, Eforie Sud. Jupiter. Mamaia, Mangalia, Olimp. Saturn. Venus, precum, și din celelalte stațiuni din țară, ca Băile Felix. Bor- sec, Buziaș, Căciulata, Călimănești, Geoagiu Băi. Herculane, Olănești, Predeal, Sinaia. Singeorz Băi, Slă- nic Moldova, Sovatâ, Tușnad, Vatra Dornei și altele, stau permanent la dispoziția depunătorilor. Această vastă rețea de ' unități C.E.C. din stațiunile balneoclimaterice și de pe traseele turistice 

moderne centrale, care deservește cartierele' Brădet, Republicii, Stadion și Libertății, a crescut cu 4 000 numărul liniilor telefonice, iar in orașul Cehu Silvaniei a fost dată in exploatare centrala telefonică automată cu 1 000 de linii, conectată la rețeaua interurbană. (Eugen Te- glaș).
urbanizare prin construcția unor ansambluri de blocuri și a unor complexe comerciale și meșteșugărești. De curind, în centrul comunei a început construirea unui nou ansamblu de locuințe cu peste 160 apartamente, cu spații comerciale și prestatoare de servicii. (Ștefan Dinică).
C. E. C.determină ca un număr tot mai mare de cetățeni care, din veniturile lor bănești realizate prin muncă, au economisit o parte pentru petrecerea unui concediu plăcut să aibă permanent asupra lor, în locul banilor în numerarj libretul de economii, care conferă siguranța sumelor economisite și celelalte drepturi conferite de lege pentru economiile păstrate la C.E.C. : garanția statului și imprescriptibilitatea sumelor depuse și a dobinzi- lor, acestea fiind păstrate timp nelimitat și restituite la cererea titularilor ori a celorlalte persoane cu drept de dispoziție : păstrarea secretului privind numele depunătorului, al titularului și asupra operațiilor efectuate ; acordarea de dobinzi ; scutirea de impozite și taxe asupra operațiilor efectuate ; dreptul de a introduce clauze de împuternicire și dispoziții testamentare în favoarea altor persoane și altele.O dată cu emiterea libretelor de economii, unitățile C.E.C. eliberează depunătorilor și un tichet cu numărul libretului, care trebuie păstrat separat de libret, pentru ca titularii să aibă posibilitatea, în caz de pierdere a libretelor, să cunoască numărul acestora în vederea declarării pierderii lor. cu- noscînd că întreaga evidență a depunerilor la C.E.C. se ține numai după numărul libretului.
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ÎN SPIRITUL SARCINILOR SUBLINIATE LA PLENARA C. C. AL P. C. R.
l

In spiritul sarcinilor subliniate de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU la recenta plenară a C.C. al P.C.R. este necesar ca, în semestrul în care ne aflăm, toate colectivele de oameni ai muncii din industrie, din investiții, transporturi, din agricultură, practic din toate ramurile economiei să acționeze cu răspundere și spirit de inițiativă pentru îndeplinirea exemplară a planului pe întregul an. „Toate colectivelo de oa
meni ai muncii, organismele democrației mun- 
citorești-revoluționare și organizațiile de partid - sublinia secretarul general al partidului - 
să se prezinte la Congres cu realizări cit mai 
bune, in toate domeniile, să poată raporta Con
gresului că au realizat in bune condiții planul 
pe acest an și sint pregătite să realizeze planul

pe 1990 și întregul cincinal, asigurind o bază 
trainică pentru dezvoltarea viitoare a patriei'.Așa cum preciza secretarul general al partidului, realizarea in cele mai bune condiții a planului pe acest an și pe 1990 va asigura ridicarea, in continuare, a nivelului general de dezvoltare a țării, trecerea la un nou stadiu, la o etapă superioară a dezvoltării societății noastre socialiste.Fie că este vorba de îndeplinirea planului la producția fizică, de onorarea exemplară a contractelor la export, de grăbirea punerii în funcțiune a noilor obiective de investiții, de înfăptuirea programelor de modernizare în scopul creșterii eficienței și competitivității producției, toate acestea se constituie în sarcini de cea mai

mare importanță, spre indepliniiea cărora trebuie să-și indrepte, permanent și responsabil, toată atenția organele de conducere colectivă, organele și organizațiile de partid.Acum mai mult ca oricînd, consiliile oamenilor muncii, adunările generale ce urmează a se desfășura în curind au datoria să acționeze cu inaită răspundere, să ia toate măsurile ce se impun în vederea asigurării bunului mers al producției, pentru soluționarea cu operativitate a problemelor care apar, în așa fel îneît bilanțul fiecărei zile, fiecărei decade, fiecărei luni să fie mereu mai rodnic, intîmpinind cu realizări de prestigiu marile noastre sărbători din acest an, glorioasa aniversare de la 23 August și Congresul al XlV-lea al partidului.
Pentru sporirea producției de țiței

Noile sonde puse neîntîrziat
în funcțiune!

BUNA ORGANIZARE Șl STRlNSA CONLUCRARE ASIGURĂ

Realizarea unui ritm înalt
de execuție a lucrărilor

în tot timpul anului trecut, ca șl în perioada care a trecut din 1989 Schela de Foraj Tirgu Ocna, județul Bacău, s-a menținut pe podiumul fruntașilor în întrecerea socialistă. Este și acesta un motiv de mindrie pentru petroliștii din Tirgu Ocna, care, hotărîți să răspundă prin fapte Îndemnurilor adresate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. de a spori baza de materii prime și resurse energetice. depun eforturi susținute pentru a grăbi ritmul de foraj și a finaliza, la termenele prevăzute, fiecare sondă nouă. Care sint rezultatele obținute în perioada ce a trecut din acest an ?Recunoscutl pentru experiența șl hărnicia lor. muncitorii. Inginerii și tehnicienii de aici au început forajul la 14 sonde, cu două mai mult decît prevedea planul. Ca urmare a măsurilor tehnice și organizatorice luate de conducerea schelei, la ora actuală în toate brigăzile sînt asigurate condițiile necesare ca fiecare sondă să fie finalizată Ia termenul stabilit. Toate instalațiile au fost revizuite, reparate ei modernizate, amplasamentele sondelor prevăzute a fi forate in primul semestru fiind pregătite încă de la finele anului trecut Totodată, s-au Întocmit grafice de transport șl au fost asigurate toate dispozitivele șl materialele necesare efectuării unui foraj intensiv. Mare atenție s-a acordat pregătirii forței de muncă, fiecare loc de producție fiind asigurat cu oameni cu înaltă calificare, cu maiștri și ingineri bine pregătit!. De asemenea, asistenta tehnică a fost Întărită în toate schimburile.Care a fost efectul acestor măsuri ? Pină acum, 10 sonde de țiței Si gaze au fost predate producției pe zăcămintele de la Buciumeni. Burcioaia. Dofteana etc. De retinut că aproape toate aceste sonde au fost Începute și finalizate Înainte de termen, cîștigîndu-se astfel timp important pentru producție. Autorii acestor realizări sînt oameni din

formatlile conduse de maiștrii Teofll Paiu, Alexe Silochi, Emil Filip și alții.In aceste zile de mobilizatoare întrecere desfășurată în întîmpinarea zilei de 23 August și a Congresului al XlV-lea al partidului, activitatea sondorilor se desfășoară la maximă intensitate. Grăitoare în acest sens sint rezultatele înscrise în grafice : de la Începutul anului planul la forajul de exploatare a fost depășit cu cu la 2112 metri, ceea ce echivalează o sondă de medie adlncime, iar forajul de mare adincime s-a

trebuie au fost de în-om știa exact cînd și cum să acționeze. Cind pregătirile încheiate a început acțiunea locuire a motorului. Toată lucrarea a durat intensă, în rest, ducție.La Burcioaia, la sonda 635, oamenii din formația Gheorghe Gușu mențin instalațiile în funcțiune întreținere și exploatare De la începutul anului și aici nu s-a înregistrat nici un ceas

doar patru ore de muncă la cea mai înaltă tensiune.timp cîștigat pentru pro-

La Schela de Foraj Tîrgu Ocna

■ experiența sondorilor

maistrului tot timpul prin buna a acestora, pină acum

de masă, fruntași.Mai mulți cu care am latat însă că crește simțitor și toate sondele ar putea fi puse in funcțiune mult mai devreme dacă o seamă de materiale absolut necesare, îndeosebi prăjini și burlane, ar sosi la timp și în cantități suficiente. Or, unele unități furnizoare au mari restanțe fată de petroliștii din Tirgu Ocna, fapt ce creează greutăți în îndeplinirea planului de producție. Se impune, așadar, mai multă operativitate în îndeplinirea prevederilor contractuale.
Gheorghe BALTA corespondentul „Scinteii"

specialiști șistat de vorbăritmul de foraj ar puteamuncitori ne-au re-

Secția de alumină tabulară din cadrul întreprinderii de Alumină Oradea va materializa o importantă realizare a cercetării românești. Ca un amănunt, trebuie spus că oteluri bune înseamnă. înainte de toate, materiale refractare bune. Iar acestea din urmă nu se pot realiza decît cu anumite materii prime speciale. Alumina tabulară este tocmai una dintre ele. Era, pină nu de mult, „veriga" lipsă din- tr-un lanț de performante tehnice pe baza cărora șe produc otelurile speciale, solicitate de industria aeronautică sau de cea nucleară. Nu intim- plător. materialele refractare care au la bază alumina tabulară sint considerate astăzi materiale „de vîrf", ceea ce vorbește de la sine despre importanta deosebită a acestui obiectiv de investiții, aflat in curs de realizare.în ce măsură stadiul actual > al lucrărilor garantează finalizarea lor la termen ? Ce probleme se impun a fi soluționate în acest scop și de către cine ? Acestor întrebări le-am căutat răspuns în raidul întreprins zilele trecute pe șantier. Cîteva aspecte rețin imediat atenția. Mai întii, faptul că. datorită importantei pe care o prezintă noul obiectiv pentru reducerea efortului valutar al țării, termenul de punere în funcțiune a fost devansat cu circa un an. în acest scop, a fost întocmit un program special pentru livrarea utilajelor tehnologice și materialelor pentru înzidiri refractare, a echipamentelor electrice, a aparatelor de măsură și control. De asemenea, pentru execuția lucrărilor de constructii-montaj, de pregă- tire și efectuare a probelor tehnologice au fost stabilite grafice precise, pe zile și categorii de lucrări.

genta sporită manifestată în cadrul comandamentelor săptămînale, sub coordonarea nemijlocită a comitetului județean de partid, participarea la ele a unor reprezentanți ai ministerelor, cu sarcini in realizarea investiției, au fost tot atîtea elemente de natură să impulsioneze ritmul lucrărilor. Dovadă că, în cele șase luni din acest an, volumul de construcții- montaj realizat este aproape dublu fată de cel înregistrat în opt luni din anul precedent. Ritmuri care se regăsesc. bineînțeles, în stadiile fizice ale lucrărilor. Astfel, Ia ora actuală, partea de construcții este realizată în proporție de 85 la sută, iar montajul utilajelor depășește 40 la sută. în ce privește montajul, eforturile s-au concentrat asupra utilajelor cu ciclu lung de montare. Ca urmare, la cele patru cuptoare tunel, de exemplu, toate fronturile sînt predate pentru
Pe șantierul întreprinderii 

de Alumina Oradea

Onorarea exemplara
a contractelor la export

realizat un volum de două ori mal mare decit prevedea planul.Cum reușesc sondorii din Tirgu Ocna să-și realizeze lună de lună prevederile de plan ? în acest sens inginerul loan Cipcă, directorul schelei, ne-a spus : „înainte de toate, printr-o mai bună organizare a producției șl a muncii, astfel incit in toate cele trei schimburi să se lucreze cu aceleași rezultate bune. Apoi, prin asigurarea materialelor necesare, prin folosirea unui regim optim de foraj și. mal ales, prin executarea la vreme a lucrărilor de întreținere, menținînd instalațiile în permanentă și perfectă stare de funcționare".Cîteva exemple susțin afirmațiile directorului. La sonda 332 Buciumeni. de exemplu, trebuia înlocuit la un moment dat motorul care acționează instalațiile. Treabă de vreo două zile. Aceasta ar fi însemnat Insă o lntlrziere serioasă în realizarea planului de foraj. Inginerii Mihal Radu și Emil Stretcu, împreună cu oamenii din formația de întreținere, au căutat șl găsit o cale mult mai scurtă pentru a ajunge la capătul lucrării. în vreme ce sonda fora, au adunat „la gura ei" toate cele necesare. pină la ultimul șurub. Fiecare

de stagnare șl au fost forați peste plan 500 de metri. De altfel, din datele înregistrate la serviciul tehnic rezultă că, pe ansamblul schelei, timpul neproductiv este mai mic cu 10 la sută față de aceeași perioadă a anului trecut.Ca să poată face fată lucrărilor de reparații și întreținere a instalațiilor. petroliștii din Tîrgu Ocna dau o mare atenție recuperării și recon- dlționărli și apoi refolosirii unei game largi de piese de schimb și utilaje, cum ar fi pompe de injecție. supape, pistoane, lanțuri. Fiecare formație adună piesele uzate si le predă la atelierul central, unde o echipă specializată, condusă de maistrul Ion Cismaru. le recondiționează pentru a fi reintroduse în circuitul economic. Un calcul ni s-a părut concludent în privința eficienței acestei acțiuni : valoarea pieselor și utilajelor recondiționate de la începutul acestui an depășește 2,5 milioane lei.Experiența brigăzilor fruntașe a fost preluată și de alte formații de foraj. Tovarășul Vasile Hîrjabă, secretarul comitetului de partid, ne spunea că organizațiile de partid, de sindicat și tineret popularizează, prin toate mijloacele muncii politice

La întreprinderea de Tractoare șl Mașini Agricole din Craiova a avut loc, recent, un eveniment de producție : recepționarea celui de-al13 500-lea tractor multifuncțional cu Încărcător hidraulic TIH-445, destinat exportului. Este un succes completat de un altul, mai semnificativ : livrarea către partenerii de peste hotare, în avans fată de termenele contractuale la zi, a unul număr de 165 tractoare, produse de inaită tehnicitate, medaliate cu aur la tîrgu- rile internaționale de la Brno și Zagreb. Așa cum aflăm de la inginerul Ion Anghel, directorul întreprinderii. in prezent se lucrează in contul lunii septembrie, colectivul unității fiind hotărît să finalizeze Întreaga producție contractată la export in cinstea Congresului al XlV-lea al partidului. Totodată, au fost expediate, înainte de termen, la cererea unor parteneri externi, echipamente de lucru și accesorii, precum și piese de schimb pentru tractoare în valoare de 10 milioane lei.Iată, așadar, tot atîtea argumente ale unei rodnice activități consacrate realizării producției pentru export. In această privință, două sint direcțiile prioritare de acțiune : organizarea judicioasă a muncii — atit cea de coordonare, cît și cea de execuție — și asigurarea unei înalte calități producției fabricate. în ultimii 15 ani aici s-a acționat consecvent pentru înfăptuirea sarcinii date de tovarășul Nicolae Ceaușescu. cu prilejul vizitei de lucru la întreprinderea craioveană. „Va trebui ca în viitor să produceți aici — sublinia cu acel prilej secretarul general al partidului — între 15 000 și 20 000 tractoare pentru a satisface atit nevoile cele mai diverse ale agriculturii, cît și solicitările la export". Așa •-a stabilit, așa se face. în acest răstimp, specialiștii craioveni, în colaborare cu cei de la Centrala de profil de la Brașov, au asimilat și introdus în fabricație 10 tipovariante de tractoare agricole și industriale care. în prezent, dețin ponderea in profilul de fabricație derii.Consiliul preună cu resc zilnic zare a producției contractate vămuirea acesteia. S-a încetățenit tn practica muncii politico-organizato- rice ca flecare membru al comitetului de partid și al consiliului oamenilor muncii să primească în răspundere directă activitatea din ateliere, linii tehnologice, formații de lucru șl chiar urmărirea realizării unor subansamble mai complexe. Pe același plan al preocupărilor se Înscriu și

analizele lunare ce au loc în toate comitetele de partid, organizațiile de bază, sindicat și de tineret din sectoarele de producție cu sarcini la export. Bunăoară, cu prilejul unei asemenea analize s-a hotărit organizarea unor linii de fabricație specializate pentru produsele, echipamentele de lucru, accesoriile și piesele de schimb aferente tractoarelor destinate partenerilor de peste hotare, în ceea ce privește preocupările pentru calitate, semnificativ este că, de-a lungul anilor, la tractoarele fabricate la Craiova nu s-au Înregistrat refuzuri pentru neajunsuri de această natură. „Calitatea produselor noastre depinde de calitatea oamenilor, ne-a precizat Vasile Barbu, inginerul-
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și Mașini Agricole Craiova

al întreprin-muncii, îm- export urmă-oamenilorcomisia de stadiile fizice de reali- producției contractate șî

șef al fabricației de tractoare. De fapt, incepînd cu cadrele tehni- co-inginerești și pină la ultimul muncitor, toți participă la un continuu proces de perfecționare profesională. Chiar în această perioadă se finalizează 9 cursuri de policalificare, In care au’ fost cuprinși peste 220 de muncitori, urmind ca pină la sfîrșitul anului încă 200 lucrători să urmeze asemenea cursuri. La noi, aproape toți cei care lucrează pentru export cunosc cel puțin două meserii. avlnd asigurată. în acest fel. elasticitatea în organizarea muncii la fabricația de tractoare".în paralel, se acționează statornic pentru găsirea și aplicarea unor noi soluții tehnico-organizatorice care să conducă la creșterea calității fiecărui reper, ansamblu și subansamblu — cu precădere a celor funcționale. Astfel, au fost concepute și realizate, cu forte proprii, standuri de probă specializate pentru verificarea riguroasă a unor componente de bază ale tractoarelor de 45 CP, cum sint distribuitorii hidraulici, echipamentul electric si cilindrii hidraulici, osiile — cu probarea sistemelor de frînare, transmisia finală și altele. „în 1988 și perioada ce a trecut din acest an am realizat prin autodotare 19 astfel de standuri, cu ajutorul cărora probăm minuțios toate componentele funcționale ale tractorului TIH-445" — ne spune Inginerul Vasile Barbu, animatorul măsurilor de autoutilare cu standuri de probă specializate.

De asemenea, au fost realizate, cu forțe proprii, mașini-agregat. ceea ce a condus atit la creșterea productivității muncii și a calității, cît și la reducerea cheltuielilor de producție. „Soluția este simplă, ne spune inginerul Dănut Militaru. șef de secție la prelucrări mecanice. Multe ma- șini-unelte vechi. îndeosebi strunguri. unele din ele propuse pentru casare, după ce li s-au recondiționat ghidajele, li s-au aplicat alte lucrări de modernizare, le-au fost atașate diverse dispozitive complexe, realizate în secția sculărie-matrițe- rie, rezultînd mașini-agregat de mare productivitate, ce alcătuiesc linii tehnologice specializate pe grupe de mașini și repere. La aceste mașini-agregat am extins poliservi- rea, la ele lucrînd cei mai buni muncitori care, la rîndul lor, aU fost specializați pentru execuția anumitor repere, ansamble și subansamble, ceea ce conferă garanții superioare pentru asigurarea. calității acestora".Care este avantajul realizării unor astfel de mașini-agregat ? In primul rînd, creșterea cu 5 pină la 50 la sută a productivității muncii. Un exemplu : cu o asemenea mașină- agregat se execută, dintr-o singură prindere, toate cele 63 orificii ale carcasei de distribuție. Aflăm de la inginerul Nicolae Degeratu că, în ultima perioadă, s-au realizat 16 mașini-agregat pe care se prelucrează repere complexe de la tractor, altele cinci urmînd să fie finalizate în curind.în strînsă legătură cu măsurile de asigurare a calității și competitivității producției în general și a celei destinate exportului, în special, se cuvine amintită preocuparea pentru extinderea autocontrolului la execuția pieselor de bază ale tractorului î șasiu, braț principal, suport motor, braț secundar ș.a. în timpul cît ne-am aflat în întreprindere am asistat la recepția finală a brațului principal de la un tractor TIH-445. Iată ce ne-a relatat reprezentantul Inspectoratului Județean pentru Controlul Calității Produselor, ing. Ion Schiopu : „Faptul că asupra acestui reper nu sînt de făcut observații privind calitatea se datorește soluției adoptate de a introduce și extinde autocontrolul la nivelul muncitorilor și maiștrilor ce execută reperele de bază ale tractorului. Aceștia dispun de un poanson de autocontrol, cu un anumit număr, veritabilă „semnătură" a executantului pe piesa, subansamblul sau ansamblul pe care îl realizează.
Nicolae BABALAU corespondentul „Scinteii*

La întreprinderea de Aparate și Utilaje pentru Cercetare din București se efectuează probele funcționale la o nouă instalație modernă de control nedistructiv Foto : E. Dichiseanu

înzidiri refractare, antrepriza de spe- cialitate executlnd deja mal mult de jumătate din lucrările programate.Analiza exigentă, a proiectelor a dus, in destule situații, la adoptarea unor soluții constructive diferite de cele prevăzute inițial, dar de mare randament și eficientă. La cuptoare, de pildă, modificările aduse lnjectoa- relor, amplasamentului aparatelor de măsură și control, inclusiv structurii calității materialelor refractare — soluții care au valorificat experiența acumulată de Antrepriza de înzidiri Refractare — vor avea drept efect o siguranță sporită în exploatare ei reducerea consumurilor specifice de combustibil. Reproiectarea morilor cu valțuri, blindajelor și corpurilor de măcinare din morile cu bile asigură o fiabilitate sporită, precum și condiții pentru a obține un produs de o puritate ridicată. De asemenea, înlocuirea separatoarelor electromagnetice cu tamburl, de Ia sistemul de deferlzare, cu separatoare cu bandă și magneți din ferită va înlătura eroziunile accentuate, mărind. Implicit, durata de funcționare. Nu în ultimul rînd, renunțarea la traseele de benzi In favoarea transportului pe cale ferată uzinală între întreprinderea de alumină și secția de alumină tabulară diminuează costul acestei lucrări de peste 10 ori. Regăsim în aceste exemple tot atîtea dovezi ale modului responsabil în care proiectanțiî și beneficiarul au înțeles să răspundă indicațiilor date de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind necesitatea de a se analiza temeinic, pe teren, soluțiile constructive și tehnologice elaborate, adoptîndu-le în măsura în care acestea sînt cu adevărat moderne. eficiente, capabile să permită obținerea unor importante economii

de materiale și manoperă, de fonduri financiare și de timp.Antreprenorul general — Trustul Antrepriză Generală pentru Construcții Industriale Oradea —, ca de altfel și beneficiarul, sint de părere că ritmul de lucru sporit înregistrat a fost in bună măsură și rezultatul e- forturilor făcute de furnizori — circa 150 — care au livrat în avans utilajele contractate, în strictă corelare cu asigurarea fronturilor de lucru. Este vorba de întreprinderile de utilaj minier și de utilaje pentru industria chimică din Satu Mare, „Mecanica" din Orașul dr. Petru Groza, „Metalica", „Aversa" și „Automatica" din București, de utilaj tehnologic din Bistrița. „Progresul" Brăila și multe altele. Tot la acest capitol mal consemnăm asistența tehnică pe care au asigurat-o la fața locului unii furnizori in timpul montajului unor instalații cu un grad ridicat de complexitate.Sînt însă și situații — puține, ce-1 drept — in care locul justificărilor și promisiunilor fără acoperire trebuie să-1 ia o decizie realistă, operativă. I.U.R.T. Lugoj, de pildă, a livrat de cîteva luni toate podurile rulante contractate, dar a „uitat" echipamentele electrice aferente. E ca șl cum s-ar fi livrat o ușă fără balamale și broască. Or, în condițiile în care halele sînt închise, montorul are mare nevoie de aceste poduri pentru deplasarea utilajelor către fronturile de lucru. De asemenea, la începutul acestei luni, beneficiarul a fost înștiințat de către întreprinderea „1 Mai" Ploiești că a anulat un contract care prevedea livrarea chiar în cursul trimestrului II a unei cantități de 25 tone cărămizi zirconice electrotopite. Orice lntlrziere în asigurarea lor pune însă sub semnul incertitudinii respectarea termenului prevăzut pentru executarea înzidirilor refractare. Ca primă urgentă se Înscrie, de asemenea, livrarea de către „Automatica" București a roboților pentru stlvuirea cărămizilor, echipamente a căror valoare se ridică la două treimi din totalul utilajelor ce mai sînt de livrat. O serie de lucrări — traseele pentru instalațiile electrice din hale, apara- tajele electrice deja montate în punctele de comandă, posturile de transformare și stațiile de conexiuni — sînt realizate în proporție de 60—80 la sută, dar nu pot fi finalizate deoarece se așteaptă de cîteva luni cablurile necesare. Esențială este, desigur. livrarea neîntîrziată a materialelor contractate, dar in aceeași măsură șl asigurarea în continuare cu cote și repartiții care, deocamdată, nu acoperă nici jumătate din necesar. în concluzie, nimic nu este mai important acum decît orientarea tuturor eforturilor spre realizarea integra» a stadiilor fizice stabilite, acordîn- du-se prioritate impulsionării monta julul, cerință impusă de volumul ri dicat al echipamentelor și utilajeloj aflate actualmente în stoc.
loan LAZAcorespondentul „Scit.iei

HUȘI : Capacitate moderna de producțieîn cadrul programului de dezvoltare și modernizare a unității, la Fabrica de Utilaj Tehnologic Complex din Huși — oraș care a cunoscut, după Congresul al IX-lea al partidului, ritmuri fără precedent în înscrierea sa în rin- dul localităților ce s-au racordat puternic la pulsul economic al patriei — a fost finalizată și a început să funcționeze o nouă capacitate de producție. După cum ne spunea tovarășul Teodor Loghin, prim-vicepteședinte al consiliului oamenilor muncii, este vorba de

o capacitate ce produce suban- samble și piese de schimb pentru producția de utilaj petrolier, în care unitatea s-a profilat și specializat în ultimul timp, pentru a răspunde astfel mai prompt cerințelor tot mai mari ale acestui sector prioritar al economiei naționale și partenerilor de peste hotare. De remarcat că ambițiosul șl harnicul colectiv hușean exportă in prezent utilaj petrolier în mai multe țări ale lumii. (Petru Ne- cula).
O lecție dată la timp de adunarea

generală a oamenilor muncii
Adunarea generală a oamenilor muncii din luna februarie a reprezentat pentru organul de conducere colectivă al întreprinderii „Hidromecanica" din Brașov un moment de matură analiză a propriei activități pe toate planurile. O evocăm pentru concluziile pe care le-a generat, pentru învățămintele desprinse, pe-și păstrează actualitatea. Pe lingă criticile severe formulate in legătură cu existența unor neajunsuri privind urmărirea și rezolvarea operativă a unor probleme legate de desfășurarea aprovizionării tehnico-mate- riale, de înfăptuirea programelor vizînd perfecționarea organizării și modernizarea producției, de încadrare în cheltuielile materiale, de creștere a eficientei economice, adunarea generală a hotărît ca 5 membri ai consiliului oamenilor muncii să nu mai fie confirmați datorită „slabei activități desfășurate în cadrul acestui organ".De la această decizie, care relevă cît de important este ca adunarea generală a oamenilor muncii să-și exercite ea însăși dreptul de control asupra celor pe care i-a investit să facă parte din organul de conducere colectivă, am început dialogul cu tovarășul loan Dragu, secretar al comitetului de partid. Un dialog ale cărui învățăminte subliniază încă o dată rolul activ pe care îl au și trebuie ,să-l aibă organizațiile de partid, comuniștii în buna funcționare a cadrului democratic.— Era necesară o asemenea măsură ? Nu a fost prea aspră ?— întrebările acestea m-au fră- mîntat și pe mine multă vreme. Timpul care a trecut mi-a permis o anume detașare și cred că acum pot formula un răspuns obiectiv. Măsura s-a dovedit necesară și nici nu a fost aspră. Oamenii pe care adunarea generală nu l-a votat, deși

răspundeau, din punct de vedere profesional. încrederii acordate anterior, nu au privit această încredere ca o înaltă învestitură politică și democratică și au tratat-o in mod formal. Au fost prezenti fizic aproape la toate reuniunile consiliului oamenilor muncii. Am contat întotdeauna pe votul lor. Dar atit. Nu au luat niciodată cuvîntul, ori l-au luat simbolic, nu au ridicat probleme spre soluționare în fața organului de conducere colectivă, dar, mai ales,
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nu au făcut cunoscute hotări- rile adoptate celor care i-au învestit să-i reprezinte in consiliul oamenilor muncii. Asemenea atitudini. de simpli spectatori, nu pot constitui premise pentru o funcționare viabilă, democratică, a organului nostru de conducere colectivă.— Ce concluzii din această lecție dată adunarea generală a muncii ?— Autocritic vorbind, tudinea adunării revoca pe cei fără o activitate corespunzătoare este cît se poate de binevenită. Ca secretar al comitetului de partid, ca președinte al consiliului oamenilor muncii, această măsură este și pentru mine plină de învățăminte. De ce ? Pentru că, dacă s-a ajuns la situația la care s-a ajuns, o răspundere îmi revine și mie și celorlalți membri ai consiliului oamenilor muncii care nu ne-am ocupat îndeajuns de pregătirea lor în ansamblu cu problema-

practice ați tras la timp de oamenilormulte. Ati- generale de a-i

tlca conducerii democratice, nu am stat suficient de vorbă cu ei pentru a le explica care sînt atribuțiile și răspunderile ce le revin in calitate de reprezentanți ai oamenilor muncii. Vă repet, am tras concluziile corespunzătoare din acest caz. Am cerut, de asemenea, organizațiilor de partid să se ocupe mai mult, să ceară rapoarte periodice despre modul în care iși îndeplinesc comuniștii mandatul încredințat de adunarea generală de a face parte din consiliul oamenilor muncii. Chiar și noi, organul de conducere colectivă al întreprinderii, am introdus regula — valabilă pentru orice organ eligibil — de a solicita periodic rapoarte despre activitatea desfășurată din partea tuturor membrilor care fac parte din acest organ. în ultima perioadă de timp au prezentat asemenea rapoarte Liviu Simion, inginerul- șef al întreprinderii, maistrul Otto Prediger, muncitoarea Aurelia Roșea și alții. Sistemul de a prezenta rapoarte de activitate îl vom practica în cazul tuturor membrilor consiliului oamenilor muncii — de Ia fiecare reprezentant al acestora pină la primul vicepreședinte al consiliului — directorul unității.Unul din multele posibile exemple care atestă adevărul tot mai frecvent dovedit de realitățile din întreprinderi că adunările generale ale oamenilor muncii constituie doar un moment — e drept deosebit de important — în preocupările permanente pentru perfecționarea activității în vederea mobilizării tuturor forțelor din colective muncitorești la realizarea exemplară a sarcinilor economice, domeniu în care, desigur, membrilor consiliilor oamenilor muncii le revine un rol hotă- ritor.
Nlcolae MOCANII 
corespondentul „Scinteii

SUCEAVA : Calitate 
și promptitudineDiversificarea producției, îmbunătățirea caracteristicilor tehnico- funcționale ale acesteia, realizarea și livrarea lor la termen sau chiar in devans față de graficele contractuale sint căile prin care oamenii de la întreprinderea de Scule, Subansamble și Accesorii din Rădăuți au reușit să depășească planul , la export in perioada ce a trecut 'din acest an cu 1,5 milioane lei. Calitatea și promptitudinea în onorarea comenzilor au permis și colectivului întreprinderii de Prelucrare oraș să peste 3 export.muncii de la Filatura de In și Cî- nepă din Fălticeni, Uzina de Construcții și Reparații Utilaje și Piese de Schimb din Vatra Dornei și altele au reușit ca, printr-o muncă bine organizată, să-și depășească planul la export. (Sava Beji- nariu).

a Lemnului din același se înscrie cu o depășire de milioane lei a planului la De asemenea, oamenii

NĂSÂUD: Utilaje de mare 
randamentLa întreprinderea de Prelucrare a Maselor Plastice de pe platforma industrială a orașului Năsăud a fost pus în funcțiune primul război de țesut circular pentru obținerea sacilor din polietilenă. Cu noul utilaj, înlocuind cinci din cele clasice, se realizează, printr-o tehnologie modernă, o producțțe cu un consum mai mic de polietilenă și o creștere substanțială a productivității muncii. Datorită acelorași preocupări pentru promovarea noului, colectivul de chimiști nă- săudeni a introdus pe fluxul fabricației sferele din polietilenă pentru turnurile de umplere din cadrul combinatelor chimice, care se aduceau pină acum din Import (Gheorghe Crișan).
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Documentele celui de-al XIV-lea Congres al partidului adoptate de recenta Plenară a Comitetului Central stabilesc orientările de perspectivă privind dezvoltarea societății românești pină in anii 2000 și in continuare, prevăd creșterea necontenită a forțelor de producție, accentuînd dezvoltarea intensivă, perfecționarea și mobilizarea întregii activități economice. sociale, tehnico-producti- ve. „Toate acestea — sublinia tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU la recenta Plenară a C.C. al P.C.R. — impun să se acționeze cu și mai multă fermitate pentru dezvoltarea cercetării tehnico-științifice, astfel incit România să devină in această perioadă, pină Ia sfîrșitul mileniului al doilea și inccputu! mileniului al treilea, o puternică forță a progresului tehnico-științific, cu un înalt nivel, tehnic și științific, de dezvoltare în toate domeniile".Din această o- rientare profund științifică și patriotică decurg, pentru învăță- mînt, sarcini de cea mai mare însemnătate. Pe baza analizei tendințelor majore ale dezvoltării forțelor de producție în lumea contemporană și ți- nînd seama de interesele poporului român, partidul nostru, secretarul său general au fundamentat și consolidat o concepție originală privitoare la dezvoltarea științei și a în- vățămîntului. Concepția secretarului general al partidului nostru cu privire la rolul hotărîtor al științei și învățămîntului în opera revoluționară de făurire a noii societăți are in vedere profunda angrenare a factorului național îp universul general al științei, diferențierea direcțiilor de dezvoltare a științei în funcție de obiectivele fiecărei etape de progres economico-social al țării, condiționarea dintre cercetarea aplicativă și cea fundamentală, legătura strîn- să dintre învățămînt și cercetare, și integrarea acestora în producție în- tr-o concepție dinamică.în cadrul procesului de integrare sporește rolul cercetării științifice desfășurate de corpul profesoral și studenți în soluționarea unora din cele mai importante probleme ale dezvoltării economico-sociale de care depind în bună măsură dezvoltarea în ritm înalt a forțelor de producție. promovarea tehnicii și tehnologiilor înaintate, creșterea eficientei activității economice. Se realizează, astfel, orientarea întregului proces de invățămînt în strînsă legătură cu afirmarea plenară a revoluției știin- țifico-tehnice, înnoirea continuă a conținutului tuturor disciplinelor și activităților didactice in concordantă cu dinamica puternică a cunoștințelor și a practicii social-ecpnomiee, perfecționarea metodologiei didactice. deschiderea continuă a școlii spre viitor..Desfășurîndu-se in cadrul concepției unitare, comune întregului învă- tămînt românesc, dar cu mijloace și
BIBLIOTECA PUBLICĂ tv

spațiu alpacă s-ar spune, parafrazind un echi dicton, că toate drumurile duc Dre bibliotecă, ar fi poate exagerat, acă insă se spune că tot mai mulți meni merg spre bibliotecă nu s-ar 
■țf' cu nimic, indicindu-se de fapt „u sens, esențial am putea spune, al culturii contemporane. De fapt, din lunga discuție purtată cu tovarășul Alexandru Oproescu, directorul Bibliotecii județene Buzău, s-a desprins nu numai acest adevăr dedus dintr-un proces general de sporire a gradului de înzestrare culturală tot mai înaltă. inițiat și făptuit prin politica culturală a partidului și statului nostru de dotare a tuturor zonelor țării cu instituții de cultură puternice, ci și faptul că asemenea instituții au încetat a mai fi elemente pasive, devenind tot mai mult centre de cultură și educație permanentă. Biblioteca nu așteaptă doar cu porțile larg deschise oamenii, merge ea însăși în întîmpinarea lor. în acest drum spre oameni descoperim de fapt nu o simplă metaforă, ci un sens profund nou ai activității, o depășire a însăși noțiunii curente a funcției bibliotecii, a îmbogățirii acesteia cu noi elemente și atribuții.Ca otice bibliotecă relativ tînără, doar 15 ani de cind are statutul de instituție județeană, formele organizatorice și de înzestrare s-au schimbat continuu, concomitent cu capacitatea de a răspunde tot mai bine solicitărilor. O construcție funcțională, valoroasă arhitectonic, a făcut posibilă adăpostirea unui fond de carte de peste două sute de mii de volume și publicații, 1 800 discuri, numeroase benzi magnetice, afișe, pliante, manuscrise etc. solicitate de cei peste 14 000 cititori, care împrumută in fiecare an peste trei sute de mii de publicații. Creșterea volumului de carte rulată a impus apropierea de cititori prin crearea a trei filiale în cartierele municipiului și prin diversificarea ofertei de carte la sediu. Probabil, cum observa directorul instituției, aspectul cel mai important al organizării bibliotecii l-a constituit punerea la punct a sistemului informațional, prin refacerea fișierelor, completarea unor colecții. înființarea și extinderea al- . tora. Cele peste 300 cărți de patrimoniu au necesitat o atenție specială pentru conservare și cunoaștere, unde a fost posibil pentru completare. Colecțiile speciale (1 700 cărți cu autografe, manuscrisele lui Vasile Voiculescu și ale altor autori buzo-

cinema
• Secretul... armei secrete : FAVO
RIT (45 31 70) — 9; 11; 13: 15; 17; 19. 
MELODIA (11 13 49) — 9: 11 ; 13; 15; 17; 
19, LUCEAFĂRUL (15 37 67) — 9; 11; 
13; 15: 17.15; 19,30
• Noiembrie, ultimul ba) : GTU-
LESTI (17 55 46) — 9; 11: 13,15; 15,30; 
17.45; 20, VOLGA (79 71 26) — 9; li;
13.15: 15.30; 17.45; 20
• Francois VIHon : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9; 13; 17
• O vară cu Mara î DACIA (50 35 94)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Maria și Mirabela în Tranzistoria : 
COTROCENI (81 63 88) — 15; 17: 19
• Maria și marea : MUNCA (21 50 97)
— 15: 17; 19
• Sora 13 : VICTORIA (16 28 79) — 9; 
11; 13; 13; 17: 19 

procedee specifice, integrarea învă- țămîntului cu cercetarea și producția in Academia de Studii Economice are la bază un program com? plex, prin care se urmărește realizarea unor obiective imediate și de perspectivă care vizează transformarea facultăților noastre în unităti puternice de învățămînt, cercetare și practică economico-socială. Prin modernizarea conținutului activităților didactice și, cu deosebire, ca urmare a intensificării activității de cercetare științifică, asistentă de specialitate acordată unor întreprinderi și instituții, a îmbunătățirii stagiilor de producție ale cadrelor universitare șt cercetătorilor, precum și prin participarea acestora in organele colective de conducere ale unor întreprinderi industriale, agricole, bănci, ministere și alte instituții centrale.
Cercetarea universitară 

în sprijinul perfecționării 
activității economice

Academia de Studii Economice a realizat pași însemnați în integrarea învățămîntului cu cercetarea științifică și cu practica social-economică. Urmărind transpunerea în viață a orientărilor date de tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, potrivit cărora cercetarea științifică din învățămînt, prin tematica abordată din programul unic de cercetare științifică, trebuie „să răspundă cit mai eficient unor cerințe reale ale economiei naționale". Academia de Studii Economice și-a concentrat potențialul de cercetare pe obiectivele prioritare rezultate din programele naționale de dezvoltare economico-socială. întreaga activitate de cercetare științifică este axată pe analiza problematicii mecanismului economico-financiar, a costurilor de producție și a prețurilor, a modernizării și organizării științifice a producției și a muncii, ridicării nivelului tehnic și calitativ al tehnologiilor și produselor, creșterea mai accentuată a productivității muncii, reducerea importurilor și promovarea exportului, sporirea eficientei economice. Aceste probleme prioritare au făcut obiectul unor studii realizate de puternice colective de cercetare din academie, finalizate atît în lucrări fundamentale, de largă perspectivă pentru progresul științei economice românești, cit și în cercetări aplicative în care se urmărește rezolvarea nemijlocită a unor cerințe imediate și de viitor ale practicii economice. în ultimii ani. prin aportul cadrelor didactice din Academia de Studii Economice au fost realizate peste 40 de cercetări de amploare finalizate în lucrări de referință. tratate, cărți si monografii. Printre acestea menționăm: „Concep

educației permanenteieni, fotografiile. de la manifestările bibliotecii, fonoteca de aur pe bandă magnetică, corespondența olografă etc.) constituie de fapt rodul activității colectivului bibliotecii și se află in continuă dezvoltare. îmbogățirea și diversificarea presupun o 
competentă activitate de cunoaștere 
științifică a fondului existent, a ceea ce poate întregi fondurile existente. Astfel, se lucrează la întocmirea catalogului celor peste 450 publicații buzoiene, al cărui manuscris, realizat de directorul instituției, se dovedește a fi o importantă sursă de informare pentru cercetători. La cerere, biblioteca oferă lucrări și bibliografii cercetătorilor, instituțiilor și întreprinderilor. Filiala de publicații social- politice asigură material de studiu pentru învățămintul de partid, alcătuiește bibliografii tematice, propune cărțile necesare. Se ține, de asemenea, o evidență a cărții tehnico- științifice aflate în județ, puțind indica, la cerere, ce și unde poate fi consultat, adîncind contactele cu bibliotecile specializate.

Orientarea lecturii și a fluxului de 
carte devine tot mai mult o preocupare cu suport științific, bazată pe cunoașterea solicitărilor reale. Studiile intocmite pe categorii socio- profesionale dau indicații prețioase asupra cererilor' de carte, concentrează eforturile în anumite direcții. Pentru a veni în sprijinul producției se organizează „Zilele publicațiilor de informare și documentare" în colaborare cu INID, se deschid expoziții de carte și mai ales Salonul cărții tehnice în municipiu sau alte localități din județ. O formă specifică o constituie brigăzile cărții, prin care colective de specialiști poposesc in locuri mal puțin vizitate, prezintă cărți și răspund la întrebări. în ultimul timp biblioteca și-a diversificat îndrumarea metodologică și asupra librăriilor sătești, pe care le ajută să achiziționeze acele cărți solicitate în mediul rural, atît de agricultori, cît și de diverși specialiști. 'în acest fel, cuprinzătoarele saloane ale cărții agrozootehnice primesc și un răspuns concret prin oferta de carte a librăriilor sătești. Numeroasele acțiuni dedicate cărții științifice și tehnice, sociale și politice — simpozioane, mese-rotunde, întîlniri cu autori și editori — sint subsumate unor atenee culturale și științifice care parcurg periodic majoritatea localităților județului, devenind adevărate momente impor
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ția președintelui Nicolae Ceaușescu privind dezvoltarea intensivă a economiei românești" ; „Tratatul de economie contemporană", volumele I și II, „Avuția națională". Problemele perfecționării mecanismului e- conomic, ale aUtoconclucerii muncite* 1 rești și autogestiunii economice, a principiilor socialiste de muncă și retribuire, de etică și echitate socialistă au fost abordate in lucrări de sinteză ca „Mecanismul de funcționare a economiei socialiste și problemele perfecționării lui", „Democratismul economic socialist. Auto- gestiunea economică și autocondu- cerea muncitorească".în cercetările cu caracter aplicativ și în asistența de specialitate a- cordată. un loc primordial l-au ocupai problemele perfecționării activității întreprinderilor, ale elaborării 

și realizării programului de organizare și modernizare a producției, a întregii activități, pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii în condițiile actualului mecanism ecor nomico-financiar. Academia colaborează, pe bază de contract și convenție, cu peste 40 de unități economice reprezentative din aproape t'oate ramurile economiei naționale, atît din Capitală, cit șl din țară. în a:.est cadru menționăm cercetările efectuate, în ultimii ani, la întreprinderea de Mașini Agricole „Semănătoarea", întreprinderea de Mașini Grele ș.a.Menționăm faptul că cercetarea științifică din Academia, de Studii Economice a obținut rezultate importante pe linia integrării mai active în viața economico-socială a țării, sîntem conștienți că, raportîn- du-ne la înaltele exigențe puse în fața cercetării de documentele de partid, de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și luind în considerare importantul potențial științific de care dispunem, rezultatele puteau fi mult mai bune, în vederea sporirii contribuției cercetării științifice din învățămintul superior economic la îndeplinirea sarcinilor din programele de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și introducere a progresului tehnic, la realizarea programelor de organizare și modernizare a producției, sîntem chemați să acordăm o a- tenție sporită concentrării forțelor de cercetare în domeniile fundamentale ale dezvoltării patriei noastre, să dăm prioritate elaborării și realizării pe întreprinderi. centrale și pe fiecare minister, cu participarea directă a întregului potențial de cercetare, a programe

tante in viața spirituală, spații de relevantă întilnire cu valorile cărții.în descendenta unei vechi și bogate tradiții, ilustrată de nume prestigioase ale culturii românești, viața literară a Buzăului are în bibliotecă un temeinic sprijin organizatoric și de inimă. în primul rînd, prezența cenaclului literar „Vasile Voiculescu" în incinta instituției face să se concentreze cele mai de seamă forțe creatoare actuale ale județului. împreună cu acesta se organizează periodic saloane literare înființate în 1970, avînd o largă difuziune in tot județul. Cu acest prilej sint invitați scriitori cunoscuți. critici și istorici literari și redactori de la publicații literare care prezintă cărți, aspecte ale vieții literare și artistice, însoțite de seri de poezie, recitaluri de autor, serbări etc. O formă aparte au manifestările organizate sub genericul „scriitori pe meleagurile natale", prin care comunitățile locale iau mai pe larg cunoștință de valorile produse de personalități ridicate din mijlocul lor. Mai ales în mediul rural, în cadrul colocviilor „Satul — amfiteatru de cultură", s-au desfășurat adevărate serbări populare în care cartea beletristică și creatorii ei s-au aflat in prim-plan. Centenarul Eminescu a prilejuit, la sediu și în multe localități ale județului, reîn- tilnirea cu poezia Luceafărului in ample recitaluri organizate cu sprijinul liceului „Mihai Eminescu" sau in expoziții de carte cuprinzătoare. De asemenea, marile evenimente ale anului au constituit tot atitea prilejuri de acțiune culturală, la care și-a dat un larg concurs colectivul bibliotecii.Formele și mijloacele tot mai complexe folosite pentru a apropia pe cititori de carte dovedesc că la Biblioteca județeană din Buzău tinerețea e un argument al lucrului bine făcut, al elanului întemeiat pe cunoaștere. Acționînd concomitent pentru creșterea fondului de carte, pentru diversificarea și îmbogățirea serviciilor oferite, colectivul de bibliotecari, prin acțiuni variate, temeinic gîndite, a reușit să impună caftea ca un factor esențial in educația permanentă a oamenilor și formarea lor ca buni muncitori și specialiști, capabili să acceadă la valorile cărții și să extragă din acestea învățături și frumuseți absolut necesare mersului înainte.
linii VASILLSCU

• Un examen neobișnuit : STUDIO
(59 53 15) — 10; 12,15; 14,30; 16,45; 19

teatre 

lor de organizare și modernizare & producției. Ținînd seama de faptul că modernizarea producției presupune o mai bună organizare a întregii activități, realizarea de noi tehnologii, de noi utilaje cu performanțe mal bune, reducerea consumurilor de materii prime și materiale, ridicarea calității și a nivelului tehnic al producției, creșterea productivității muncii, creșterea rentabilității și a eficientei economice, ne propunem extinderea cercetărilor cu caracter interdisciplinar, la care să participe colective mixte de cadre didactice de diferite specialități, precum și realizarea unei colaborări complexe și de durată între instituțiile de învățămînt și unitățile economice. împreună cu alte institute de învățămînt și de cercetare, cu specialiștii din institute și din unitățile economice, Academia de Studii Economice va trebui să sprijine mai mult dezvoltarea economiei naționale în domenii cum sint: perfecționarea metodologiei de fundamentare și elaborare g planurilor de 'dezvoltare economico-socială, elaborarea de soluții pentru sporirea productivității muncii și eficienței întregii activități, modernizarea structurii producției materiale pe criteriile eficienței economice și sociale, îmbunătățirea sistemului de formare a prețurilor, optimizarea circulației monetare, intensificarea participării eficiente la circuitul mondial de valori.Pentru desfășurarea cu eficiență sporită a activității de cercetare și asistență de specialitate, este necesară angajarea cu mai multă fermitate la aceste activități a tuturor cadrelor didactice și a unui număr sporit de studenți. permanentizarea activității la marile unităti economice, elaborarea operativă a unor sinteze cu principalele concluzii ale cercetării. Cu deosebire trebuie să organizăm, la cote superioare, sprijinirea activității întreprinderilor din Capitală, prin desfășurarea ritmică a acestei colaborări, care s"ă fie finalizată în propuneri și măsuri care să conducă efectiv la creșterea eficienței economice.în această perioadă, în care întregul nostru popor se pregătește să întimpine cu noi realizări a 45-a a- niversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și cel de-al XlV-Iea Congres al Partidului Comunist Român, Academia de Studii Economice se angajează să acționeze în spirit revoluționar pentru realizarea unei noi calități a învățămîntului și cercetării economice, pentru creșterea contribuției acestora la progresul multilateral al economiei naționale, al patriei noastre.
Prof. univ. dr. 
Dumitru PUGNA prorector al Academiei de Studii Economice

19,00 Telejurnal
19,23 Tezele pentru Congresul al XIV-lea 

al partidului — magistrală sinteză 
a dezvoltării Istorice a României, 
a prezentului și viitorului socialist 
și comunist ul patriei... Construirea 
socialismului cu poporul pentru 
popor — principiu fundamental al 
politicii partidului. Documentar

19.30 Industria — programe prioritare. 
In spiritul sarcinilor trasate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
Plenara C.C. al P.C.R.

20,10 Trăim decenii de împliniri mărețe. 
Emisiune de versuri și cintece pa
triotice, revoluționare

20,40 Din marea carte a patriei « Pe 
firul Dîmboviței. Documentar. Pro
ducție a studioului de film TV

20,35 înalta răspundere patriotică, revo
luționară a tineretului pentru vii
torul României. Reporta)

21,13 Mindria de a fi cetățean al Româ
niei socialiste « însemne ale vred
niciei

21.30 Te cintăm, iubită țară ! Muzică 
ușoară românească

21,50 Telejurnal

SATU MARE :
Roade ale creației 
tehnico-științificeLa Centrul de creație*  și cultură socialistă al sindicatelor din Satu Mare s-a deschis expoziția realizărilor in do,meniul creației teh- nico-științifice din județ. Panourile, graficele, machetele, exponatele in mărime naturală sau la dimensiuni reduse pun pregnant in evidență faptul că in cadrul actualei ediții. a marelui festival al muncii și creației au fost rezolvate numeroase obiective, a căror eficiență economică se concretizează intr-un spor important de producție-marfă, în creșterea productivității muncii șl a beneficiilor. Expoziția a prilejuit acordarea de diplome unui mare număr de oameni ai muncii, fruntași ai mișcării de creație tehnico-științlf’că din toate ramurile județului, Ia loc de frunte situîndu-se întreprinderea „23 August", întreprinderea de Piese de Schimb și Utilaje pentru Industria Chimică. întreprinderea de Utilaj Minier și întreprinderea de Prelucrare a Lemnului. (Octav Grumeza).

IAȘI: 
„Cucuteni 5 000”Parcul de cultură ș! odihnă „Co- pou" din Iași a găzduit cea de-a Vil-a ediție a Tîrgului de ceramică românească „Cucuteni 5 000", amplă manifestare cultural-artis- tică. Au participat meșteri olari din întreaga țară, atît creatori individuali, cît și membri ai unor unități cooperatiste. Cu cele mai multe lucrări apreciate de juriu s-au prezentat artiști ceramiști din Hălmăgel — Arad, Poiana Deleni si Schitu Stavnlc — Iași. Horezu — Vîlcea, Oboga — Olt, Minzălești — Buzău, Rădăuți — Suceava. Con- rud — Harghita, Dumești — Vaslui și alții. Ei au donat o serie de obiecte de ceramică muzeului etnografic. care a deschis la Palatul culturii o expoziție permanentă. (Manole Corcaci).

Valorificarea 
cultural al

potențialului
localitățilorSe poate afirma, fără teama de a greși, că oamenii muncii din Galați, locuitorii săi beneficiază de un număr important de acțiuni cultural- educative, expresie a preocupărilor manifestate de organismele de resort în acest sens. Menționăm in primul rînd grija organelor locale de partid și de stat pentru repararea și reamenajarea unor instituții și spații culturale din Galați, alături de inițiativa de a înființa noi nuclee spirituale (pfecum cenaclul județean al Uniunii Scriitorilor),*  de a insista asupra creșterii aportului muzeelor, teatrelor, caselor de cultură, altor instituții culturale la educarea oamenilor muncii. Municipiul nu duce lipsă de forțe în această direcție. Altfel spus, potențialul cultural- educativ ni se pare important. Vom încerca în cele ce urmează să observăm și' cum este, concret, folosit.O expoziție de pictură aparținînd lui Nicolae Spirescu, alături de alte manifestări ale scriitorilor, actorilor au marcat — în iunie — sărbătorirea centenarului Eminescu. Muzeul de Artă Contemporană Românească a găzduit o expoziție a tinerilor plas- ticieni. Cel de istorie expune descoperiri arheologice șl colecții gă- lățene. „Zilele universității cultural- științlfice" au prilejuit întîlnirea cu o seamă de personalități ale culturii noastre. întreprinderea cinematografică a județului invită publicul la un „Salon de artă" cu prezentarea unor capodopere ale geiiului. Teatrul Dramatic a prezentat în premieră „A treia țeapă" de Marin Sorescu, iar Teatrul Muzical „N. Leonard" — „Se mărită fetele", operetă de George Grigoriu. Iar înșiruirea manifestărilor culturale —' numai din ultima perioadă — ar putea continuă.„De regulă, în organizarea acțiunilor noastre ne sprijinim pe instituțiile culturale, ne spunea Ionica Filer, președinta comitetului municipal de cultură și educație socialistă. Bineînțeles, primim ajutor substanțial din partea organizațiilor de partid din întreprinderi. Cu sprijinul lor a fost activizată participarea oamenilor muncii la spectacolele de teatru, la vizionarea expozițiilor muzeale. Cu studenții am avut, de curind, un spectacol-dezbatere la teatrul dramatic; a fost întru totul reușit.. Bine colaborăm și cu cenaclul județean al Uniunii Scriitorilor, cu filiala locală a Uniunii Artiștilor Plastici. Ce-ar mai trebui să facem ? Cred că ar fi necesare mai multe manifestări cultural-educative pentru tineret, și pentru cel școlar, și pentru cel din uzine. Activitățile extrașcolare mi se par încă puține, în atenție trebuie să avem și omul matur, care poate fi atras numai 

(Urmare din pag. I)locul" — este de părere tî- nărul Gheorghe Grigore, din bazinul minier al Uîmpulungului. Miner la a patra generație, (tatăl, bunicul și străbunicul său au lucrat, ca și el, la sectorul Godeni, de unde se ex7 trage cel mai bun cărbune de Cîmpulung), Gheorghe Grigore ne povestește că în primii șase ani de minerit i-'a fost ucenic și ortac, „mina dreaptă", tatălui. miner destoinic și țăran la fel de destoinic în satul lui din prag de oraș. „Noi sîntem generația socialismului, construim o- rașul la pretențiile de azi și de mîine !“ — ne explică el. Și ne mai spune interlocutorul nostru că nu-i suficient să ai blocuri, să tai străzi, să le asfaltezi, să conferi așezării a- tributele urbanității. Există, după părerea lui. pe bună dreptate, și „atribute umane", există un proces de înnoire de o factură deosebită al cărui drum trece prin oameni...„Tata mai spunea că tot ce faci trebuie să faci cu suflet — ne mărturisea mai departe. Să pui suflet zicea, să pui viață în toate... Se cheamă că o părticică din tine rămîne în toate lucrurile pe care le lași in urma ta". Filozofia aceasta nu era invenția bătrînului miner. Este, fără îndoială, modul specific de a gindi al românului, și numai așa se explică îngemănarea, prin prezent, dintre trecut și viitor, dintre istorie și viață, dintre năzuință și faptă. La Cinipulung, întreprinderile mai vechi sau mai noi și-au impus, fără complexe, produsele pe 

prin acțiuni de calitate. Aici am putea avea mai mult sprijin din partea conducătorilor de la locurile de muncă."Constituie un lucru demn de remarcat că instituțiile artistice au știut să prețuiască eforturile întreprinse pentru repararea și reamenajarea lor, străduindu-se acum să valorifice cît mai bine spatiile existente. în numai trei luni, Muzeul de Artă Contemporană Românească (director Nicolae Itu) a găzduit trei expoziții temporare, alături, firește, de cea permanentă, organizată cu mult bun gust. Aceeași apreciere poate fi făcută și in legătură cu muzeul de istorie. Impresionează afluxul important de elevi, remarcat în ultima perioadă in muzee. Legătura elevilor cu actul cultural-artistic nu poate fi decit benefică, iar conducerile instituțiilor școlare sint
ÎN MUNICIPIUL GALAȚI

conștiente de aceasta. De pildă, dintre cei vreo 28 000 de vizitatori (pe cinci luni) ai Muzeului de Artă Contemporană Românească, circa 60 la sută au fost elevi și studenți. Ponderea elevilor în riadul vizitatorilor este încă și mai ridicată la Muzeul de Științe Naturale. Expoziția „Marea Neagră, cu ecosistem", deschisă la finele anului trecut, a fost vizitată de 12 500 persoane, uin care circa 9 600 elevi. Actuala expoziție, „Adaptări în lumea animală", beneficiase intr-o lună și jumătate de peste 6 000 de ' vizitatori. în mare parte elevi.Și maturii sint invitați la teatru, în lunile ianuarie-feliruarie a.c. au contractat spectacole cu Teatrul Dramatic unităti precum întreprinderea Județeană de Transport Local, întreprinderea de Legume-Fructe, întreprinderea de Morarit. Panificație și Produse Făinoase, întreprinderea de Prefabricate din Eeton, întreprinderea de Execuție și Exploatare a Lucrărilor de îm» bunătățiri Funciare, întreprinderea Județeană pentru Recuperarea și Valorificarea Materialelor Refolo- sibile ș.a. Totuși, ponderea spectacolelor reținute a fost relativ redusă din totalul reprezentațiilor (circa 20—25 la sută). Ceea ce înseamnă că ori oferta a fost nu foarte convingătoare, ori cererea — timidă. Oricum, atît la Teatrul Dramatic, dar mai ales la Teatrul Muzical „N. Leonard" (Ia spectacolele de operă-operetă) se simte nevoia unui mai accentuat aflux de public.Programul manifestărilor politice și cultural-educative ale Centrului 
mapamond, chiar dacă în multe domenii porneau de la zero ea tradiție și experiență. Și nu ne referim numai la industria, constructoare de mașini, reprezentată prin AHO, ci și la alte întreprinderi — de l'ibre sintetice, de lianți — care s-au impus în țară și in lume prin produsele lor.— Cit despre unitățile cu tradiție — greu de recunoscut, în imaginile trecutului, chipul prezent al

șu, secretarul comitetului de partid. Și nu se poate altfel ; concurența acerbă, pe care ARO o înfruntă cu detașare, rigorile pe plan mondial în materie impun toate acestea. De altfel, gradul de pregătire profesională al muncitorilor noștri ne îngăduie să pășim înainte cu fruntea sus. Eu am venit aici în 1949, am absolvit școala profesională în ’53 și pină în '57 am lucrat ca sculer, apoi ca maistru de schimb,
Inițiativa creatoare

■»

uzinei, al produselor sala, al oamenilor săi — este de părere maistrul Ilie Pie- trăreanu, de la atelierul de prototipuri al întreprinderii ARO. V-o spun, fiindcă nici eu, care lucrez aici din 1^60, nu mai regăsesc Imaginile de atunci, și nici altele, de dată mai recentă... Mai multe imagini avem aici din... viitor decit din trecut. Iată, a- ceasta este mașina viitorului...Mașina viitorului apropiat, Robustă, elegantă, ea a fost prezentată Chiar de interlocutorul nostru, cu un an și jumătate în urmă, secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.— Acum, viitorul acesta, la care. privim, este a- proape... prezent. Dar no! glndim de pe acum viitorul de... după viitor. Pasul următor, produsul următor. ca într-o competiție continuă — ne spune tovarășul Nicolae Potera-

fără de școală... Pe atunci se putea, duceam mara lipsă de specialiști, producția nu era atit de complexă ca azi... Congresul al iX-lea a inaugurat etapa adevăratei competențe, a impus revizuirea unei întregi mentalități. Și in a- cest nou context s-a născut ARO. ARO, cu tot ce spun, sintetic, aceste trei inițiale, își leagă destinul de acești ani de împliniri ce au trecut de la Congresul al IX-lea. ARO, mindria noastră, mîndrie a întregii țări.Simbol al vocației constructive românești. Al voinței și capacității tehnice, al competenței de care, în atitea domenii fără îndelungată tradiție, dă dovadă clasa noastră muncitoare.— Cum se lucra la ARO Jn timpul uceniciei dumneavoastră 2— Cel mai simplu ar fl să facem o confruntare cu

de cultură și creație „Cintarea României" al sindicatelor pare bogat la prima vedere. Au spațiu de desfășurare formațiile culturale proprii, cercurile ; sint organizate acțiuni pe linie sindicală, culturală ; întreprinderile din oraș au acces la scena centrului pentru prezentarea unor spectacole, pentru diverse alte manifestări ; se întrunește cu regularitate cenaclul literar, funcționează și un cerc de epigrame ș.a.m.d. Cu toate acestea, loc de mai Ijine exista. De mult timp Centrul de‘cultură și creație „Cintarea României" al sindicatelor nu a mai inițiat el însuși manifestări cultural-educative importante, mulțumindu-se cu postura de gazdă binevoitoare a unor asemenea acțiuni, organizate insă de alte foruri. Pină și inițiative — relativ nepretențioase ca nivel de organizare — precum „Balul de Sîm- bâtâ seara" au fost abandonate. De asemenea, sîntem de părere că oamenii de știință și cadrele universitare aje Galațiului ar trebui invitate, in număr mai mare, in cadrul unor . manifestări prestigioase, ia acest centru de cultură.Nu ne-am referit, in rindurile de față, la potențialul cultural-artistic din unitățile economice si instituțiile diverse ale orașului. Nici la lipsa (incă) a unor cluburi propriu adecvate, de manifestare culturală pentru oamenii muncii de Ia Combinatul Siderurgic ori Șantierul Naval. Con- semnam insa faptul cit spațiile Centrului de cultură și creație „Cintarea României" al sindicatelor nu sint foarte solicitate de întreprinderi. De ce, oare ? Nu . ne-am referit pe parcursul acestor rînduri la potențialul cultural al Universității, prezentă în ultima vreme. mai ales cu inițiative de ordin științific, tehnic. Cele culturale se concentrează in acțiuni dispuse într-o anumită luna a anului. în rest, continuitatea ar ptitea să fie asigurată prin instituțiile . cultural-artistlce ale orașului, dacă studenții s-ar arăta mai interesați decit sint de frecventarea lor. Tema abordată abia deschide o posibilitate de discuție, ridică problema cultivării gustului artistic, a prestației culturale de calitate. în- tr-un oraș mare, precum e Galațiui, cu numeroși tineri — elevi, student!, oameni ai muncii — însă și cu numeroase posibilități de activizare culturală a maselor, folosirea optimă a acestora (în orice caz în mai mare măsură decit în prezent) constituie o problemă a fiecărei instituții culturale în parte, a fiecărei organizații de partid, de U.T.C., sindicale. însă și o problemă a tuturor. O problemă permanent actuală.
Dan PLAEȘU corespondentul „Scinteii*

■ * ■ ■ ■trecutul — este de părere interlocutorul nostru....Cadrul „confruntării" cu trecutul — o adevărată sală de muzeu : expoziția amenajată în incinta Întreprinderii : o expoziție ce ne oferă, cronologic, imaginile-emblemă ale e- tapelor semnificative parcurse de bine cunoscuta întreprindere argeșeană pină la primele autoturisme .de teren și, după apariția lor, și legat de acest moment, muzeul păstrează, spre a- ducere aminte de unde s-a plecat, butucul de nuc și ciocanul de lemn cu care se profilau elementele de tablă ale primelor autoturisme românești !— Așa se lucra pe atunci, mi-aduc aminte bine și mă minunez cite schimbări s-au putut produce in răstimpul care a trecut ! Aici, in tinerețea mea, s-a lansat lozinca „Uzina — cea mai înaltă facultate". „Am urmat, ca atitea sute și mii de tineri, a- ceastă înaltă facultate și am ajuns să avem de-ade- văratelea, aici, pe platformă. facultate de subingi- neri, am ajuns să lucrăm cot Ia cot cu roboții, să ne concepem mașinile de mîine pe calculator, și toate acestea și cu oamenii care au folosit, cum spuneam, M ciocanul și butucul de nuciDar aceasta este imaginea altei uzine, din alt timp, acum revolut. Privim cu mîndrie această u- Zlnă a! Cărei Oameni construiesc. ; nouă istorie. O istorie cs-e se leagă strînș, organic cu noua istorie a Cîmpulungului, mai tinJr ea oricind în prezentul socialist al patriei.
Anlca FLORFSCU 
Gheorqhe CtRSTEA corespondentul „Scînteii*
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit delegația Uniunii Interparlamentare Arabe(Urmare din pag. I)N.A.T.O. modernizarea armelor nucleare, continuă experiențele nucleare, activitatea de militarizare a Cosmosului. De aceea, problema luptei împotriva politicii de înarmare, pentru lichidarea armelor nucleare constituie una din problemele fundamentale — iar parlamentele și toate popoarele trebuie să acționeze cu toată hotărirca in această direcție. De altfel, între problemele cursei înarmărilor și subdezvoltării există o strinsă unitate și, fără soluționarea ambelor probleme, nu se poate vorbi că se va ajunge la o îmbunătățire a situației pe plan mondial.In ce privește diferitele conflicte militare. România s-a pronunțat întotdeauna pentru încetarea și soluționarea lor prin tratative. Aceste conflicte, care s-au desfășurat in general intre țările in curs de dezvoltare, nu au făcut decit să dăuneze dezvoltării acestor țări și, pînă la urmă, au servit tot țărilor imperialiste. De aceea noi ne-ain pronunțat totdeauna pentru încetarea războiului dintre Iran și Irak și considerăm că trebuie făcut totul pentru ca să se ajungă la încheierea unei păci trainice.Aceasta este Valabil și pentru conflictele din diferite alte zone ale lumii. Este necesară o pace justă, trainică, în interesul popoarelor respective, care să nu admită în vreun fel întărirea dominației diferitelor mari puteri.In ce privește Orientul Mijlociu, ne-am pronunțat totdeauna pentru o soluție politică. Acum o săptămi- nă aici, în această sală, am avut o convorbire cu tovarășul Arafat. Am

IN TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU^

Oameni ai muncii de pe ogoare raportează 
încheierea recoltării griului 

și realizarea unor producții mari la hectar
. Judelui Brăila-8 250 kg

In telegrama adresată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general ai Partidului Co
munist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, Comitetul Județean Brăila al P.C.R. raportează 
încheierea recoltării griului de pe întreaga suprafață 
cultivată și obținerea unei producții medii de 8 250 kg 
la hectar. Un număr de 17 unități agricole de stat și 
cooperatiste au obținut producții medii între 9 000 și 
10 100 kg grîu la hectar, iar 44 de unități între 8 000 
și 9 000 kg la hectar.Cu cele mai alese sentimente de înaltă stimă și prețuire, OAMENII MUNCII DE PE OGOARELE JUDEȚULUI BRAILA VA RAPORTEAZĂ ÎNCHEIEREA RECOLTĂRII GRIULUI DE PE ÎNTREAGA SUPRAFAȚA CULTIVATA, RE- ALIZÎND O PRODUCȚIE MEDIE DE 8 250 KILOGRAME LA HECTAR, ACEASTA FIIND CEA MAI MARE RECOLTA OBȚINUTĂ PlNA IN PREZENT. Printr-o organizare superioară

Județul Teleorman - 8 019 kg la hectar
In telegrama adresată tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, Comitetul Județean Teleorman al P.C.R. ra
portează terminarea recoltării griului și realizarea 
unei producții medii de 8 019 kg la hectar, superioară 
recoltelor obținute în anii precedenți.Cu deosebită satisfacție, cu bucuria împlinirii datoriei către tară, COMUNIȘTII, OAMENII MUNCII DIN AGRICULTURA JUDEȚULUI TELEORMAN VA RAPORTEAZĂ. MULT STIMATE TOVARĂȘE SECRETAR GENERAL, CA AU ÎNCHEIAT RECOLTATUL GRÎULUI. OBTINÎND O PRODUCȚIE MEDIE DE 8 019 KG LA HECTAR.Această recoltă, superioară anilor trecuți, pune în evidență stăruința cooperatorilor, mecanizatorilor și specialiștilor,. care, sub permanenta conducere a organe

UNITĂȚI CU
ÎN JUDEȚUL GIURGIU :• întreprinderea' Agricolă de Stat Mihăilești — 9 711 kg Ia hectar• întreprinderea Agricolă de Stat Toporu — 8 556 kg la hectar• întreprinderea Agricolă de Stat Adunații-Copăceni — 8 506 kg la hectar• Cooperativa Agricolă de Producție Slobozia — 8 482 kg la hectar• întreprinderea Agricolă de Stat Vedea — 8 370 kg la hectar• Cooperativa Agricolă de Producție Horești — 8 015 kg la hectar.

IN JUDEȚUL DOLJ :O Stațiunea Centrală de Cercetări pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dăbuleni — 9 015 kg la heetar• Cooperativa Agricolă de Producție Plosca — 8 065 kg Ia hectar. 

discutat mai pe larg problemele activității în direcția instaurării păcii in Orientul Mijlociu. Există, într-a- adevăr, posibilități reale de a se ajunge la o conferință internațională și trebuie să facem totul in direcția a- ceasta. Noi apreciem că există posibilități reale pentru a se organiza această conferință. Schimbările din însăși opinia publică din Israel sint favorabile în această direcție. Dar, desigur, nu trebuie să se aștepte, ci să se acționeze zilnic — dacă se poate spune așa — in direcția aceasta, pentru că sint și forțe care consideră că pot să liniștească lucrurile și să tărăgăneze soluționarea problemelor.Noi considerăm — a spus în continuare tovarășul Nicolae Ceaușescu — că menținerea unității, solidarității și poziția fermă a poporului palestinian constituie o necesitate pentru soluționarea justă a problemelor, pentru autodeterminare, pentru un stat palestinian.Doresc, in acest cadru, să salut solidaritatea țărilor arabe manifestată la recenta conferință la nivel înalt de la Casablanca in această problemă. Manifestând deplină solidaritate cu poporul palestinian, acor- dîpdu-i sprijin, țările arabe pot și trebuie să determine organizarea unei conferințe internaționale in problema Orientului Mijlociu.Soluționarea acestei probleme trebuie să asigure egalitatea pentru toate statele, să asigure suveranitatea — și, vreau să vă spun deschis, noi totdeauna am fost pentru ca, in acest cadru, și Israelul să aibă asigurată suveranitatea sa. Sint condiții favorabile acum pentru a se realiza ■ acest obiectiv și 

a producției și a muncii, prin respectarea cu strictețe a tehnologiilor, prin folosirea la întreaga capacitate a modernei baze teh- nico-materiale din dotare, UN NUMĂR DE 3 UNITĂȚI AGRICOLE DE STAT ȘI COOPERATISTE AU REALIZAT PRODUCȚII MEDII LA HECTAR DE PESTE 10 100 KILOGRAME. 11 UNI I ATI INTRE 9 00(1 și 10 000 KILOGRAME, 36 ÎNTRE 8 500—9 000 KILOGRAME. IAR 8 UNITĂȚI ÎNTRE 

lor și organizațiilor de partid, au acționat cu mai multă răspundere și fermitate, eu înalt spirit revoluționar pentru a transpune in practică sarcinile ce le revin in înfăptuirea obiectivelor noii revoluții agrare. Un sprijin prețios in activitatea noastră de fiecare zi ne-au fost indicațiile și orientările, sfaturile înțelepte formulate de dumneavoastră cu prilejul recentei vizite în județ, căldura și încrederea cu care v-ați adresat celor ce sporesc an de an rodnicia pă- mîntului.
PRODUCȚII MARI

IN JUDEȚUL BUZĂU :• întreprinderea Agricolă de Stat Săhăteni — 8 120 kg la hectar• Cooperativa Agricolă de Producție Glodeanu-Siliștea — 8 107 kg la hectar• Cooperativa Agricolă de Producție Sțutelnici — 8 105 kg la hectar• Cooperativa Agricolă de Producție Pirscov — 8 093 kg la hectar. *în telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU. secretar general al Partidului Comunist Român. președintele Republicii Socialiste România, țăranii cooperatori. mecanizatorii, specialiștii, toți lucrătorii ogoarelor din aceste unități raportează terminarea recoltării griului și realizarea unor producții mari la hectar, depășind nivelul planificat.în aceste zile se acționează cu forțe sporite la eliberarea terenului și semănatul culturilor duble, la finalizarea lucrărilor de întreținere

România este hotărită ca, împreună cu țările arabe, cu alte state, să acționeze in această direcție.Dorim să dezvoltăm larg relațiile cu toate țările arabe. De altfel, avem relații bune — și economice, și politice, și in alte domenii. Consider vizita dumneavoastră ca o expresie a relațiilor dintre țările noastre, a dorinței de a acționa împreună pentru dezvoltarea lor.România este hotărită să-și concentreze toate forțele in direcția dezvoltării socialiste a țării și ridicării nivelului de trai al poporului. Dorim să colaborăm cu toate statele, fără deosebire de orînduire socială.Sintem împotriva oricărei politici de amestec in treburile altor state. Am fost și vom fi totdeauna alături de popoarele care luptă pentru independență, pentru a fi deplin libere să-și hotărască dezvoltarea așa cum o doresc.In acest spirit am dori ca relațiile dintre parlamentele noastre, dintre țările noastre să se dezvolte continuu și să contribuie la politica de progres economic și social, de ridicare a bunăstării popoarelor noastre. de întărire a independenței lor.Doresc să vă adresez dumneavoastră, parlamentarilor din țările dumneavoastră, Uniunii Interparlamentare Arabe succes in întreaga activitate. in interesul popoarelor, al păcii și colaborării intre țările noastre !Adresez, de asemenea, popoarelor din țările dumneavoastră succes >n dezvoltarea economico-socială, urări de bunăstare și fericire !întâlnirea s-a desfășurat intr-o atmosferă deosebit de caldă, prietenească.

la hectar8 000 ȘI 8 500 KILOGRAME LA HECTAR.îndeplinind indicațiile dumneavoastră, am încheiat, de asemenea, recoltatul mazării pe întreaga suprafață cultivată și sintem pregătiți pentru a începe recoltatul inului pentru ulei și al fasolei. în prezent, acționăm cu toată răspunderea la eliberarea terenului și însămînțarea culturilor duble, la efectuarea, pe suprafețe tot mai 'mari, a irigațiilor. „Totodată, acordăm atenție sporită recoltării legumelor și fructelor, întreținerii culturilor prăsitoare, stringerii și depozitării furajelor.Exprimînd hotărîrea fermă a tuturor lucrătorilor ogoarelor din județul Brăila de a nu precupeți nici un efort pentru îndeplinirea planului și a programelor de dezvoltare și modernizare a agriculturii pe acest an și întregul cincinal, vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, că vom acționa neabătut, in spirit revoluționar, pentru a cinsti cu prestigioase realizări marile aniversări și evenimente politice din viața țării.
Rezultatele înregistrate în această importantă campanie agricolă reprezintă răspunsul oamenilor muncii din agricultura județului la înflăcăratele dumneavoastră chemări de a spori averea patriei, expresia profundei lor iubiri pentru țară, pe care și-o doresc tot mai puternică, mai. înfloritoare.În aceste zile acționăm cu maximă răspundere pentru executarea operativă și de calitate a tuturor lucrărilor din agricultură.Sintem hotărîți și mîndri. iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. să aducem marii aniversări a eliberării patriei prinosul faptelor noastre de muncă, să întâmpinăm cu rezultate dintre cele mai bune Congresul al XIV-lea al partidului, care va da expresie voinței și dorinței noastre, ale întregului popor de a ne călăuzi pe mai departe. cu aceeași înțelepciune și abnegație, către împlinirea deplină a aspirațiilor de bunăstare, independentă. suveranitate și pace ale națiunii noastre socialiste.
LA HECTAR
ÎN JUDEȚUL ARAD:• Cooperativa Agricolă de Producție „Timpuri Noi" Peciea — 8 342 kg la hectar• Cooperativa Agricolă de Producție Pereg — 8 311 kg la hectar• Cooperativa Agricolă de Producție Olari — 8 310 kg la hectar• Cooperativa Agrieolă de Producție Comlăuș — 8 216 kg la hectar• Cooperativa Agricolă de Producție Mișca — 8 070 kg la hectar. *a culturilor prăsitoare, la culesul și livrarea legumelor și fructelor, strinsul și depozitarea unor cantități cît mai mari de furaje.Oamenii muncii din unitățile respective se angajează să acționeze cu fermitate. în spirit revoluționar. pentru a încheia acest an cu cele mai bune rezultate in toate sectoarele de producție agricolă, sporindu-și contribuția la înfăptuirea obiectivelor noii revoluții agrare, la ridicarea patriei pe noi trepte de civilizație și progres.

TELEGRAMA ADRESATĂ 

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
secretar general al Partidului Comunist Român, 

președintele Republicii Socialiste România 

de participanții la Conferința pe țară a mișcării sportive
Mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,Participanții la Conferința pe țară a mișcării sportive, dînd glas gindu- rilor și aspirațiilor tuturor sportivilor, își exprimă, din adîncul. inimilor, cele mai alese sentimente de dragoste, de profundă stimă și nemărginită recunoștință, ce le nutresc fată de dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae .Ceaușescu, ilustru conducător de partid și de țară, ctitorul de geniu al României socialiste, Erou între eroii neamului, înflăcărat patriot și revoluționar. militant strălucit al mișcării comuniste și muncitorești internaționale, luptător ferm și consecvent pentru cauza socialismului și comunismului, pentru triumful păcii și colaborării în întreaga lume, de numele căruia sînt strins legate toate marile izbînzi ale edificării socialiste a țârii, cu precădere cele dobîndite în perioada de după Congresul al TX-lea al partidului, glorioasă epocă, fără egal in îndelungata noastră istorie, pentru grija pe care o purtati zi de zi dezvoltării multilaterale a tării, pentru gloria și măreția patriei noastre socialiste.într-o deplină unitate de cuget și simțire cu întreaga națiune, cu toti fiii patriei, ne alăturăm cu înflăcărare Hotărîrii Plenarei C.C. al-P.C.R. din 27—23 iunie cu privire la realegerea dumneavoastră, la Congresul al XIV-lea al partidului. în funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român — garanția edificării cu succes a societății socialiste multilateral dezvoltate în România, a înaintării neabătute a patriei noastre pe cele mai înalte culmi de progres și civilizație.Cu sentimente de profund respect și de puternică vibrație patriotică, participanții la Conferința pe tară a mișcării sportive aduc un fierbinte omagiu eroicei dumneavoastră activități, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. cel mai iubit fiu al națiunii, care, de aproape 60 de ani, vă identificați cu idealurile partidului și poporului, muncii pline de patos revoluționar, in fruntea partidului și statului, desfășurată cu abnegație, dăruire și spirit novator, profund științific, care au imprimat un suflu înnoitor întregii opere de edificare a socialismului, au descătușat nesecatele energii ale maselor și au deschis calea punerii depline în valoare a strălucitelor virtuti ale poporului, nostru.Exprimăm, totodată, un vibrant omagiu tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu. eminent militant revoluționar, om politic și savant de largă recunoaștere internațională, pentru contribuția inestimabilă pe care o aduce la fundamentarea și înfăptuirea planurilor și programelor de dezvoltare economico-socială a patriei, de înflorire fără precedent a științei, învățămîntului si culturii ’românești.Dind glas dragostei nețărmurite fată de dumneavoastră și deplinei adeziuni a milioanelor de tineri și oameni ai muncii, practicant! ai exercitiilor fizice și sportului, la politica internă și externă a partidului și statului nostru, participanții la Conferința pe tară a mișcării sportive folosesc șj acest prilej pentru a vă adresa, din toată inima, profunda recunoștință fată de grija părintească și sprijinul permanent pe care dumneavoastră personal, mult iubite si stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, le acordați formării unor generații sănătoase și viguroase, constructoare de .nădejde ale socialismului și comunismului, asigurării minunatelor condiții de viață, muncă și învățătură pentru sportivii din patria noastră.Ideile, orientările și indicațiile cuprinse în Mesajul, de o excepțională însemnătate pentru activitatea noastră viitoare, pe care l-ați adresat Conferinței pe țară a sportului românesc, constituie un puternic îndemn în vederea înfăptuirii exemplare a obiectivelor și sarcinilor ce revin mișcării sportive în mersul ascendent al societății noastre spre viitorul comunist al țării.însușindu-și, în unanimitate, într-o atmosferă de entuziasm și deplină angajare, conținutul Mesajului, participanții la conferință au dezbătut, cu înaltă exigență comunistă, în spirit critic și autocritic, activitatea desfășurată de Consiliul Național pentru Educație Fizică și Sport, de toate organismele ( și organizațiile sportive.Lucrările Conferinței pe țară a mișcării sportive au scos în evidentă faptul că, sub conducerea și cu sprijinul nemijlocit al organelor și organizațiilor da partid, activitatea de educație fizică și sport a înregistrat unele rezultate importante. Au fost subliniate succesele obținute în cadrul marii competiții naționale „Daciada", organizată din generoasa dumneavoastră inițiativă, care cuprinde, în fiecare an, milioane de tineri și oameni ai muncii de la orașe și sate. De asemenea, au fost înfățișate succesele obținute în sportul de performanță. care au marcat un progres continuu, în perioada 1965—1989. concretizat prin obținerea a 161 medalii la Jocurile Olimpice și 1 463 medalii la campionatele mondiale, europene și la Jocurile Mondiale Universitare, din care 387 de aur.Acționînd in lumina sarcinilor mobilizatoare ce ne revin din proiectul Programului-Directivă și din Tezele pentru Congresul al XIV-lea al partidului, punind la baza întregii noastre activități sarcinile, ideile și Îndemnurile mobilizatoare cuprinse in Mesajul cu care ați onorat conferința, vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom munci fără preget pentru înlăturarea cu desăvirșire â lipsurilor și neajunsurilor ce se mai manifestă în activitatea unor asociații și cluburi sportive, precum și a consiliilor pentru educație fizică și sport, acționînd cu toată răspunderea pentru dezvoltarea continuă a educației fizice" șl sportului, în concordanță cu minunatele condiții create de partidul și statul nostru, in scopul cuprinderii tineretului, a maselor largi de oameni ai muncii în activitatea sportivă și al reprezentării cu cinste a sportului românesc în competițiile internaționale. Vom acționa astfel incit in scurt timp să asigurăm autofinanțarea în totalitate a mișcării sportive.Puternic stimulați de minunatul dumneavoastră exemplu de muncă și viață, de strălucita activitate desfășurată ta fruntea partidului și statului nostru, insușindu-cie pe deplin, cu toată responsabilitatea, sarcinile, orientările și indicațiile cuprinse în magistrala cuvtatare rostită la recenta Plenară a Comitetului Central al Partidului Comunist Român, vă asigurăm că vom acționa cu maximă exigență pentru mobilizarea tuturor energiilor creatoare ale tineretului sportiv, pentru educarea lui în spiritul dragostei fierbinți față de patrie, partid și popor, al respectului pentru realizările înfăptuite în perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, pe care, cu deosebită mindrie patriotică, întregul nostru popor o numește, in semn de aleasă recunoștință, „Epoca Nicolae Ceaușescu".Vă raportăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, în cinstea marilor evenimente politice ale acestui an — 45 de ani de la victoria revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă ți antiimperialistă de la 23 August 1944 și Congresul al XIV-lea al partidului — întregul activ al mișcării sportiv» a acționat și acționează, cu pasiune și răspundere, în vederea obținerii unor rezultate cit mai bune in sportul de masă și de performantă.• In numele tuturor sportivilor și cadrelor din mișcarea sportivă, participanții la conferință vă adresează, din adîncul inimilor, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cele mai calde urări de sănătate, viață îndelungată și fericire, alături de mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu, pentru a conduce și pe mai departe partidul și poporul spre noi și strălucite victorii, pentru ridicarea pe noi trepte de progres și civilizație a scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România.

PARTICIPANȚII LA CONFERINȚA PE ȚARĂ A MIȘCĂRII SPORTIVE*Marți s-a încheiat la București Conferința pe tară a mișcării sportive.A fost prezentată o sinteză a dezbaterilor din cadrul conferințelor federațiilor sportive, care s-au desfășurat in ziua precedentă.Participanții la dezbateri au dat glas sentimentelor de puternică mindrie patriotică, și-au manifestat deplina adeziune față de Hotărîrea Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român de a propune ca la al XIV-lea Congres tovarășul Nicolae Ceaușescu. înflăcărat patriot și strălucit militant revoluționar, genialul ctitor al României socialiste moderne, proeminentă personalitate a lumii contemporane, să fie reales în funcția supremă de secretar general al partidului.Au fost exprimate cele mai vii mulțumiri to.varășului Nicolae Ceaușescu pentru Mesajul adresat Conferinței pe tară a mișcării sportive.Participanții la conferință s-au angajat să acționeze cu toată răspunderea pentru aplicarea exemplară în viață a orientărilor și indicațiilor cuprinse în Mesajul adresat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru îndeplinirea prevederilor Programului privind perfecționarea și dezvoltarea continuă a activității de educație fizică și sport pe perioada 1989—1995, pentru I ridicarea nivelului calitativ al activității sportive de performanță și reprezentarea cu demnitate a sportului românesc pe pian international.A fost relevată necesitatea ridicării calității și eficienței procesului de selecție și pregătire a sportivilor de performanță, a activității com-
INFORMAȚII SPORTIVEFOTBAL. Pe stadionul Ciulești din Capitală se va" disputa astăzi, cu începere de Ia ora 17. meciul dintre echipele Rapid și Spartak Varna, contând pentru competiția de fotbal „Cupa de vară Intertoto".ATLETISM. în cadrul concursului internațional de atletism desfășurat la Nisă, sportiva româncă Paula Ivan

*petitionale. de la nivel local pînă la cel republican, pe baza unor noi cerințe, norme și baremuri de nivel mondial, care să fie aplicate in practică, incepind din acest an. atât in secțiile din cluburi și asociații sportive, cît și la loturile reprezentative.Participanții au aprobat documentele supuse dezbaterii Conferinței pe țară a mișcării sportive.Delegații au ales apoi noul Consiliu Național pentru Educație Fizică și Sport, alcătuit din 207 membri.A fost ales, de asemenea. Comiterii Executiv al C.N.E.F.S., format din 23 de membri : general-locote- nent Constantin Opriță, președintele Consiliului Național pentru Educație fizică și Sport. Lia Manoliu, Adrian Călin și Florian lonescu, vicepreședinți ai C.N.E.F.S., Mihail Goran și Petre Croicu, secretari, Florin Balaiș, Ion Bușe, Rodica Costa- che, general-maior Gheorghe Dă- nescu, Elena Firea, general-colonel Ion Hortopan, Emeric lenei, Marin Iliescu, Paula Ivan, Maria Login, Ana Pascu, Corneliu Popescu, Ma- ricica Puică, Ion Rinderu, Nicolae Stancu, Ion Țițan, Gheorghe Vlădica. membri.Biroul Comitetului Executiv al C.N.E.F.S. este compus din : gene- ral-locotenent Constantin Opriță, Lia Manoliu, Adrian Călin, Florian lonescu, Mihail Goran, Petre Croicu, Elena Firea.într-o atmosferă însuflețită, parti- cipanții au adresat o telegramă tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România.
a ciștigat proba de 1 milă, stabilind un nou record mondial, cu excelentul timp de 4T5”61/100. Vechiul record era de 4’I6”71/100 și aparținea, din anul 1985. americancei Mary Dec- ker-Slaney. Pe locul doi în cursa de la Nisa s-a clasat Doina Melinte (România) — 4’20”39/100, urmată la rindul său de Lynn Williams (Canada) — 4’24”75/100 și Diana Richburg (S.U.A.) — 4’ă7”37/100.• La Spartachiada de vară a ar-

în Editura Politică a apărut:

TEZELE PENTRU CONGRESUL AL XIV-LEA 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN 

privind dezwitagea societății românești, 
perfecționarea conducerii economico-socide, 

dezvoltarea democrației muncitorești-revoluționare, 
creșterea rolului Partidului Comunist Român, 

intensificarea activității ideologice, 
politico-educative, 

ridicarea nivelului de cunoaștere științifică, 
de cultură, a conștiinței revoluționare, 

raportul de forțe și caracteristicile fundamentale 
ale situației internaționale

Cronica zileiMarti a avut loc în Capitală o manifestare prilejuită de împlinirea a 19 ani de la semnarea celui de-al doilea Tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre Republica Socialistă România și Uniunea Sovietică, organizată de Asociația de prietenie româno-sovietică și de Comitetul Municipal București al P.C.R.Despre semnificația evenimentului au vorbit Florin Balaure, membru al Biroului Consiliului de ConduceDemocrația muncitorească-revoluționară(Urmare din pag. I)cea privind cerința organelor de partid din municipiul Buzău. din alte localități ca toți comuniștii din conducerea sindicatelor să acționeze astfel ca fiecare adunare de grupă sindicală să fie organizată ca o " „sesiune deschisă", permanentă, a adunării generale a oamenilor muncii.în sistemul profund democratic instituționalizat și continuu perfecționat după istoricul Congres al IX- lea al partidului, democrația și răspunderea sint inseparabile, tot așa după cum drepturile și îndatoririle alcătuiesc un tot comun. Astfel, fiecare om al muncii are și dreptul, dar și datoria de a participa la bunul mers al unității din care face parte, de a se pronunța și acționa pentru gospodărirea exemplară și dezvoltarea părții din avuția națională încredințate de societate. în înfăptuirea acestei cerințe fundamentale, puternic reafirmată în proiectele Programului-Dirfectivă și Tezelor pentru Congresul al XIV-lea al P.C.R., organizațiile de partid au datoria să promoveze spiritul anga- jant, revoluționar, să se preocupe de creșterea răspunderii comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii. în această privință, un rol însemnat îl are îmbinarea strîn- , să a activității organizațiilor * de partid cu a celor de masă și obștești? ctt a forurilor democrației muncito- rești-revoluționare, promovind in rindul acestora spiritul și metodele muncii de partid, dinamizindu-le acțiunile, orientindu-le către cele mai importante probleme, contribuind substanțial la unirea eforturilor co

Prognoza meteorologică pentru inter
valul .12 iulie (ora 20) —15 iulie (ora 20). 
In țară: Vremea va fi călduroasa și in 
general frumoasă in regiunile din sud- 
estul și estul țării, dar va deveni, treptat, 
instabilă și se va răci ușor in celelalte 
regiuni. Cerul va fl variabil, exceptînd 
vestul, centrul șl nordul țării, unde va 
fi temporar noros și unde vor cădea 
ploi, mai aies sub formă de aversă, în
soțite de descărcări electrice și, izolat, 
de grindină. Aici, pe arii restrinse, can
titățile de apă pot depăși 25 litri pe 
metru pătrat in 24 de ore. Tn celelalte 
regiuni, aversele de ploaie vor fi izola

Ne aflăm în vacanta de vară. în această perioadă, locurile de joacă pentru copii sint mult mai frecvente. dar ele trebuie alese in zone ferite de traficul. rutier. Acest fapt trebuie să-i preocupe într-o măsură mai mare pe părinți, primii chemași să-și apere copiii de pericolul accidentelor. Copiii aflati la rude în alte localități sînt mai expuși pericolului accidentelor, deoarece nu sint intotdeauna bine supravegheat! și nu sint familiarizați cu specificul local al circulației. In localitatea Pogoanele, județul Buzău, un copil în virstă de 9 ani, aflîndu-se la bunici în vacantă, a nimerit sub roțile unui autoturism în timp ce încerca să traverseze șoseaua în fugă, iar în localitatea Fărcășești, județul Olt. un băietei din Craiova a scăpat cîteva clipe de sub supravegherea bunicii și a fost lovit de un autovehicul.Copiii care participă la taberele școlare organizate în diferite stațiuni montane și pe litoral beneficiază, în cadrul acțiunilor instruc- tiv-educative, de vizionarea unor filme cu tematică rutieră și întâlniri cu agenții de circulație. în cadrul cărora se discută despre folosirea corectă a locurilor de joacă și traversarea drumurilor, astfel incit să fie feriți de accidente. Este necesară, în acest sens, o mai intensă preocupare a cadrelor didactice ca în timpul programelor de activitate zilnică a copiilor aflati în tabere să fie însușite de către aceștia și regulile comportării preventive pe 
matelor prietene ce se desfășoară în aceste zile în diferite orașe din Bulgaria, în concursul de tir, proba de pistol liber a fost ciștigată de sportivul român Sorin Babii (campion olimpic) cu 667 puncte (573 plus 94), urmat de Kikjakov (Bulgaria) — 655 puncte. Simoviak (Polonia) — 651 puncte. în turneul de volei, echipa României a întrecut cu scorul de 3—2 selecționata U.R.S.S.

vremea

BULETIN RUTIER
Iniormafii de la Inspectoratul General al Miliției 

Direcția circulație
Supravegherea copiilor

in timpul vacanței

re al Asociației de prieteni^ româno-sovietică, și E. M. Tiajelnikov, ambasadorul. Uniunii Sovietice la București. Cu acest prilej " a fost prezentat un film documentar.Au participat reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe și ai Ministerului Apărării Naționale, activiști de partid și de stat, reprezentanți ai unor organizații de masă și obștești, oameni de cultură, ofițeri superiori, ziariști. (Agerpres)
lectivelor pentru îndeplinirea sarcinilor de plan, a programelor de dezvoltare.întreaga țară trăiește, acum, atmosfera de puternică efervescență a studierii aprofundate, însușirii și deplinei aprobări a Programului-Directivă și a Tezelor pentru Congresul al XIV-lea al partidului, ce se va înscrie în istorie drept Congresul victoriilor socialiste, al triumfului socialismului științific în transformarea revoluționară o societății românești, al independenței depline economice și politice a patriei. întregul partid, întregul popor trăiesc sentimente de profundă, patriotică satisfacție și mindrie, de puternică adeziune la propunerea ca la cel de-al XIV-lea Congres al partidului tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reînvestit ta suprema funcție de secretar general al partidului, garanție fermă a continuării neabătute, cu succes a. operei de edificare socialistă a patriei, care a cunoscut în anii de după ' Congresul al IX-lea al . partidului cele mai mărețe înfăptuiri. Dezbaterea cu întregul partid și cu întregul popor a acestor documente constituie 6 nouă și puternică manifestare a participării active, a răspunderii reale a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii la făurirea, în strinsă unitate a întregului popor în , jțirul ^partidului,. al secretarului ge- s neral « ; ai .partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a propriului viitor de bunăstare și fericire, la înfăptuirea luminosului Program de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.

Gh. ATANASIU

te. Vintul va sufla slab pînă la mode
rat, . cu intensificări trecătoare, care, 
izolat, pot avea și aspect de vijelie, în 
vestul țării, apoi și în rest, predomj- 
nînd din sector nordic, cu viteze între 
35—50 kilometri pe oră. Temperaturile 
minime, nocturne, vor fi cuprinse, în 
general. fntre 14 și 24 de grade și. 
maximele, diurne, între 22 și 30 de gra
de in jumătatea de nord a teritoriu
lui, și între 30 și 36 de grade în rest, 
mal coborîte pe Litoral. In București : 
Vremea va fi călduroasă. Cerul va fi. 
variabil, favorabil aversei de ploaie în 
ultimele zile. Vîntul va sufla slab pîhă. 
la moderat, cu intensificări trecătoare 
la sfîrșitul intervalului, cu viteze pînă 
la 36 kilometri pe oră. Minimele noc
turne vor fi cuprinse între 16 și 20 de 
grade, maximele zilei între 32 și 36 de 
grade.

drumurile publice. La rindul lor, conducătorii auto trebuie să înțeleagă imperativul sporirii atenției și al rulajului cu viteze reduse ori de cite ori observă grupuri de copii. Pe o stradă din Galați, o fetită care încerca să traverseze în fugă și fără să se asigure prin fața unui autoturism a fost salvată numai datorită indemînârii și prezentei de spirit a omului aflat la volan. în localitatea Jibou. județul Sălaj, o altă fetită, nesupravegheată. intenționa să traverseze drumul prin spatele unui vehicul staționat. A fost oprită, în ultimul moment, de un trecător. Fără gestul de omenie al acestuia, copilul ar fi nimerit sub rotile unui autocamion. De reținut că omul care a intervenit atit de oportun este de profesie conducător auto.
Oboseala la volanTemperaturile ma! ridicate din a- ceastă perioadă și călătoriile pe distante lungi ale automobiliștilor. in timpul concediilor, se soldează eu frecvente momente de neatenție și cu pericolul ațipirii la volan. Oboseala excesivă este dușmanul cel mai perfid al conducătorului auto care efectuează deplasări pe distante lungi, fără a tine seama de ora la care se începe sau se termină călătoria, de opriri necesare odihnei, de comportarea pasagerilor în timpul mersului, de specificul și intensitatea traficului. Oboseala se resimte mai ales în momentele critice, cînd manevrele trebuie să fie executate prompt și precis. Situații periculoase din trafic, care ar putea fi evitate cu ușurința de către un automobilist odihnit, devin astfel grave evenimente rutiere. Plecind spre Botoșani după lăsarea serii, eti părerea greșită că noaptea se circulă mai ușor, un automobilist a adormit la volan, la ora 6 dimineața, cind intra în localitatea Sascut, județul Bacău. Pătrun- zînd cu mașina pe trotuar, a accidentat grav un pieton. Se impune ca toți conducătorii auto să ia în calcul multitudinea elementelor care concură la siguranța deplasării de-a lungul întregului traseu. înainte de a porni la drum, și de a-și asuma responsabilitatea vieții lor și a celor din jur.
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Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceausescu la Plenara C.C. al P.C.R.
— abordare principială a prcblemelor lumi contemporane

Socialismul-necesitate obiectivă, singura 
alternativă pentru dezvoltarea liberă a 
popoarelor, pentru progresul umanității

„Mai mult ca oricînd este necesar să se sublinieze cu toată 
tăria că victoria socialismului constituie o necesitate obiectivă, că 
mai devreme sau mai tîrziu - așa cum s-a întîmplat cu toate orîn- 
duirile de pînă acum - orînduirea capitalistă, imperialistă, trebuie 
să facă loc unei orînduiri mai drepte și mai bune - socialismul și 
comunismul”.

NICOLAE CEAUȘESCURezultat al dezvoltării legice a societății, validat de practică istorică prin marile realizări dobindite în toate domeniile activități umane, socialismul își afirmă cu putere superioritatea, ca cea mai dreaptă orinduire, singura de natură să asigure dezvoltarea liberă a popoarelor, progresul întregii omeniri. Este una din ideile fundamentale puse cu strălucire în evidență in magistrala cuvintare rostită de tovarășul Nicolae Ceaușcscu la Plenara C.C. al P.C.R. din iunie a.c., idee reafirmată în Tezele pentru Congresul al XIV-lea al partidului. Făcind un bilanț al marilor realizări ale poporului român în anii făuririi noii orînduiri, îndeosebi în perioada de după Congresul al IX-lea, punind în lumină experiența socialismului ca orînduire socială, în general, secretarul general al partidului a reliefat cu o mare forță de convingere concluzia esențială că „numai și numai socialismul asigură popoarelor condiții pentru lichidarea înapoierii, sărăciei, pentru adevărata independență economico-socială, pentru bunăstare și fericire, pentru o pace trainică, pentru colaborare între toate popoarele lumii".Această concluzie este impusă de înseși realitățile social-economice ale lumii contemporane. Faptul că țările socialiste însumează în prezent circa'un sfert din teritoriul planetei șl aproape o treime din populația lumii, în timp ce perimetrul orînduirii capitaliste s-a îngustat continuu, demonstrează convingător vitalitatea si forța de atracție a socialismului. Așa cum este știut, în pofida faptului că, în marea lor majoritate,, țările socialiste au pornit de la un nivel scăzut de dezvoltare și au avut de învins mari dificultăți legate de necesitatea de a depăși răminerile in urmă, ele au obținut realizări de seamă in dezvoltarea forțelor de producție, în valorificarea potențialului creator al popoarelor lor. înseși succesele remarcabile ale țării noastre, care, așa cum a arătat din nou secretarul general al partidului, au , făcut ca în anii construcției socialiste România să se transforme dintr-o țară slab dezvoltată într-o țară industrial-agrară in plină dezvoltare, sînt o mărturie grăitoare in acest sens. De altfel, pe ansamblul economiei mondiale, statelor ce edifică noua orinduire le revine 37 la sută din producția industrială, ele afirmîndu-se, totodată, in primele rinduri într-o serie de domenii esențiale ale revoluției tehnico-știin- țifice contemporane. Dar cea mai importantă dintre cuceririle socialismului, punîndu-i în valoare superioritatea față de toate formațiunile sociale precedente, constă în faptul de însemnătate istorică mondială de a fi ridicat masele populare, altădată exploatate și asuprite, la condiția de deținătoare ale puterii politice, de proprietari ai mijloacelor de producție, producători și beneficiari ai întregii avuții naționale.Este o realitate fundamentală incontestabilă că numai socialismul poate soluționa într-un mod nou problemele vitale ale popoarelor. Li- chidînd pentru totdeauna exploatarea și asuprirea, socialismul este prima orinduire în care munca și nu proprietatea reprezintă garanția libertății și demnității. Este societatea în care sint asigurate drepturile fundamentale la muncă, la locuință, la educație, accesul la cultură, la asistentă sanitară. Direcția de evoluție a socialismului a fost chiar de la inceput nu polarizarea societății, ci asigurarea unei autentice echități sociale, a unor condiții de viață demnă pentru toți cetățenii, fără deosebire de naționalitate, de sex sau credințe religioase.In același timp, socialismul a descătușat inițiativa creatoare a maselor. a creat noi stimuli pentru dezvoltarea multilaterală a omului, pentru afirmarea personalității sale, in cadrul unei vieți sociale democratice.Experiența țării noastre in acest sens este edificatoare prin crearea

unui larg sistem democratic de participare a poporului la activitatea de conducere a vieții politice, economice și sociale, prin .misiunea de mare răspundere încredințată organismelor democrației muncitorești-revoluțio- nare.In cuvîntarea la Plenara C.C. al P.C.R. din iunie a.c., tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat cu putere caracterul obiectiv al victoriei socialismului. Viața, realitățile demonstrează că socialismul nu reprezintă un „accident" al istoriei, ci rezultanta firească a legităților obiective. Capitalismul, discreditat din punct de vedere politic și moral, măcinat de o ireversibilă criză generală, și-a dovedit incapacitatea de a soluționa problemele esențiale ce confruntă popoarele și, mai devreme sau mai tirziu, va trebui să facă loc unei orînduiri mai drepte și mai bune — socialismul.Iată de ce nu este deloc întîmplă- tor că in aceste împrejurări are loc o intensificare a propagandei imperialiste, a campaniei forțelor reacționare împotriva socialismului. Sînt tot mai evidente tentativele acestora de a destabiliza și ponegri socialismul, de a pune la îndoială sau a nega realizările lui, in încercarea de a slăbi unitatea, forța și influența socialismului în lume. NU încape îndoială că, așa cum arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu, scopul vădit al acestor acțiuni este tocmai acela de a frîna — sau cel puțin de a întîrzia — într-un fel sau altul, drumul popoarelor spre lichidarea asupririi și inegalității, spre o lume mai dreaptă și mai bună. Tot atît de evident este însă că, indiferent de obstacole și greutăți. victoria socialismului este inevitabilă, pentru că lui Ji aparține viitorul.In concepția partidului nostru, a secretarului său general, făurirea noii orînduiri este un proces dinamic, creator, care a presupus și presupune soluționarea a numeroase contradicții, găsirea de răspunsuri unor probleme inedite. continua perfecționare a socialismului. Perfecționarea noii orînduiri trebuie să se realizeze însă nu de pe poziții de negare sau subapreciere a forței socialismului, ci de pe poziții de afirmare a forței și superiorității sale. în lumina acestui imperativ, punind în evidență experiența acumulată de România în valorificarea mereu mai deplină a potențialului noii orin- duiri, concepția revoluționară ma- terialist-dialectică după care se călăuzește partidul nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat cu vigoare însemnătatea aplicării principiilor generale ale socialismului științific la realitățile din fiecare țară. Faptul că socialismul se realizează în condiții diferite de la o țară la alta, că în acest sens nu există șabloane și „modele" nu înseamnă nicidecum diminuarea sau știrbirea; legităților fundamentale. Noua orinduire se poate înfăptui numai pe baza legilor general-valabile, care vizează înlăturarea inegalităților și asupririi omului de către om, făurirea unor noi relații de producție, a unei adevărate dreptăți sociale.Un rol fundamental, hotărîtor In acest sens il are proprietatea socialistă asupra mijloacelor de producție. Așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, cum se evidențiază în Tezele pentru viitorul Congres, proprietatea întregului popor și proprietatea cooperatistă reprezintă una din cerințele fundamentale pentru realizarea noii orînduiri, deoarece numai pe această bază se pot pune pe deplin în valoare marile posibilități ale socialismului, resursele sale de progres și bunăstare. Iată de ce în concepția partidului nostru, pusă din nou în lumină de tovarășul Nicolae Ceaușescu, orice slăbire a proprietății socialiste, întoarcerea spre forme de proprietate specifice

capitalismului echivalează cu slăbirea socialismului însuși, înseamnă a pune sub semnul întrebării nu numai dezvoltarea socialismului, dar însăși dezvoltarea economico-socială a popoarelor, bunăstarea și independența lor.Pornind de la marea răspundere ce revine partidelor comuniste și muncitorești în desfășurarea vastei opere de construcție socialistă, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fundamentat științific necesitatea întăririi rolului conducător al partidului. Este bine știut că partidele și-au făcut apariția pe scena istoriei în condițiile împărțirii societății în clase antagoniste, în asupritori și a- supriți. De aici decurge concluzia, subliniată de secretarul general al partidului nostru, că, o dată cu desființarea claselor exploatatoare și făurirea unei societăți a dreptății și echității sociale, existența mai multor partide este un anacronism. Dimpotrivă, în noile condiții, partidul unic al clasei muncitoare, care cuprinde toate categoriile sociale, înarmat cu o concepție revoluționară, este chemat să acționeze cu fermitate pentru construirea și dezvoltarea noii orînduiri, pentru unirea întregului popor în vederea apărării cuceririlor socialismului.în această lumină sînt apreciate, pe bună dreptate, ca străine concepției revoluționare, științifice, și nu pot să nu stirnească îngrijorare tezele și tentativele din unele țări vi- zind slăbirea rolului conducător al partidului comunist, apariția unor forțe așa-zis „alternative", urmărind reîntoarcerea la sistemul plu- ripartit, ceea ce echivalează cu golirea de conținut a unuia din principiile de bază ale socialismului științific. Așa cum arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu, partidul nostru consideră complet greșită, de fapt lichidatoristă ideea cedării către alte forțe a prerogativelor partidului comunist, deoarece aceasta va duce pînă la urmă — și nu poate să nu ducă — la slăbirea partidului, punind în pericol însăși construirea socialismului.Partidul Comunist Român a considerat întotdeauna și consideră că soluționarea problemelor interne, elaborarea strategiei și tacticii in făurirea noii orînduiri constituie îndatorirea supremă a partidelor comuniste, a popoarelor din țările respective, opunindu-se ferm oricăror ingerințe din afară. în același timp, partidul nostru a acționat constant pentru o largă colaborare în construcția socialistă, s-a pronunțat și se pronunță pentru discutarea în comun a problemelor privind făurirea noii orînduiri. In lumina acestei orientări principiale, tovarășul Nicolae Ceaușescu a formulat propunerea ca țările membre ale Tratatului de la Varșovia, toate țările socialiste să analizeze împreună problemele actuale ale construcției socialiste, să stabilească cum să se conlucreze mai bine pentru depășirea unor greutăți ivite în făurirea noii orînduiri. Aceasta ar corespunde, fără îndoială, dezvoltării ferme pe calea noii orînduiri, promovării idealurilor generale ale socialismului, progresului și păcii în lume.Sintetizînd experiența istorică a socialismului, punind sub reflectorul gîndirii științifice fenomenele noi ce apar în procesul de perfecționare a noii orînduiri. ideile formulate în cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, Tezele pentru viitorul Congres al partidului se înscriu ca o nouă contribuție la tezaurul gîndirii revoluționare, dînd expresie, totodată, convingerii ferme că socialismul se vâ afirma tot mai viguros ca singura alternativă pentru dezvoltarea liberă a omenirii, că, potrivit înseși legilor dezvoltării sociale, orînduirea socialistă este chemată să asigure popoarelor o nouă perspectivă de dezvoltare liberă, independentă și prosperă.
Al. CAMPEANU

PRESA

PLAN DE PACE. Ministrul etiopian al afacerilor externe, Berhanu Bayih, a afirmat că guvernul se pregătește să pună în practică un plan de pace în regiunile Eritreea șl Tigru, din nordul țării, în conformitate cu propunerea acceptată de parlament la 5 iunie. în declarații făcute la Addis Abeba, el a arătat că guvernul a inițiat deja pregătirile pentru negocieri, discuții preliminare cu mișcările de gherilă din cele două regiuni ur- mînd să înceapă în scurt timp.MASURI PENTRU REDRESAREA ECONOMIEI ARGENTINIE- NE. Președintele Argentinei, Carlos Saul Menem, a semnat și urmează să prezinte în parlament o „Lege de urgență națională", cu- prinzînd măsuri pentru redresarea economiei. Se preconizează, intre altele, reducerea cheltuielilor pu

blice, sporirea locurilor de muncă și intensificarea exporturilor.CRIZA DE GUVERN DIN ITALIA. Premierul desemnat al Italiei, Giulio Andreotti, și-a început, marți, consultările cu liderii partidelor politice reprezentate in parlament, în vederea formării noului guvern al țării. Intr-o declarație de presă, Giulio Andreotti a arătat că este conștient de dificultățile cărora va trebui să le facă față in misiunea de constituire a guvernului. El a afirmat că va acționa pentru reconstituirea coaliției guvernamentale penta- partite între partidele democrat- creștin, socialist, socialist-democratic, republican și liberal.BOMBARDIERUL „INVIZIBIL", PE ECRANELE TELEVIZOARELOR. In pofida protestelor expri

mate de cercuri largi ale opiniei publice, ca și de numeroase personalități politice, Pentagonul a continuat costisitorul său program de realizare a avionului „invizibil" și a prezentat la televiziune, in primul zbor-test, acest bombardier cu rază mare de acțiune ce poate transporta încărcături nucleare si care, in opinia unor specialiști militari americani, nu va putea fi detectat de radar. Numeroși depu- tați din Congresul S.U.A. s-au pronunțat Împotriva acestui program, care înseamnă pentru contribuabilii americani o povară de circa 500—700 milioane dolari pentru fiecare aparat. Pentagonul are în vedere realizarea în următorii ani a 132 de avioane de acest tip.POPULAȚIA R. S. VIETNAM era de 64,4 milioane locuitori la 1 aprilie anul acesta, indică datele publicate de ziarul „Nhan Dan".DECES. La Londra s-a anunțat încetarea din viață, în virstă de 82 de ani, a actorului și regizorului britanic de renume mondial Laurence Olivier, unul dintre cei mai marcant! oameni de teatru și film

FESTIVITĂȚILE DE
cu prilejul aniversării victorieiULAN BATOR 11 (Agerpres). — Cu prilejul celei de-a 68-a aniversări a victoriei revoluției populare mongole, la Ulan Bator au avut loc o paradă militară și o demonstrație

LA ULAN BATOR 
revoluției populare mongole a oamenilor muncii. în tribuna oficială se aflau Jambîn Batmunh, secretar general al C.C. al P.P.R.M., președintele Prezidiului Marelui Hural Popular, alți conducători de partid și de stat mongoli.

Domnului MANUEL PINTO DA COSTA
Președintele Mișcării de Eliberare din Sao Tome șl Principe, 

Președintele Republicii Democrate Sao Tome și Principe

În interesul dezvoltării relațiilor de prietenie 
și bună vecinătate dintre popoarele mongol și chinez 

S-a convenit restabilirea și normalizarea raporturilor 
dintre P.P.R.M. și P.C.C.ULAN BATOR 11 (Agerpres). — După cum transmite agenția Mon- țame, citată de T.A.S.S., la Ulan Bator au avut loc convorbiri între delegații ale Partidului Popular Revoluționar Mongol și Partidului Comunist Chinez. Delegațiile, precizează agenția citată, au examinat cu precădere problemele normalizării relațiilor dintre P.P.R.M. și P.C.C. In interesul dezvoltării relațiilor de prietenie și bună vecinătate dintre popoarele mongol și chinez.

au fost convenite restabilirea și normalizarea raporturilor dintre P.P.R.M. și P.C. Chinez. Părțile au afirmat că sînt gata să extindă relațiile dintre cele două partide pe baza respectării principiilor egalității, independentei, neamestecului în treburile interne și respectului reciproc. Normalizarea relațiilor dintre cele două partide, subliniază agenția Monțame, are o importanță deosebită pentru dezvoltarea și adîncirea relațiilor multilaterale dintre R.P. Mongolă și R.P. Chineză.
LUCRĂRILE ADUNĂRII GENERALE A O.N.U.

Convocarea unei sesiuni speciale consacrate problemei 
apartheiduluiNAȚIUNILE UNITE 11 (Agerpres). — La sediul Națiunilor Unite au fost reluate marți, pentru o zi, lucrările celei de-a 43-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U. Partici- panții au hotărît ca în perioada

12—15 decembrie să se desfășoare o sesiune specială a Adunării Generale a O.N.U. care să examineze problema apartheidului și a consecințelor sale destabilizatoare pentru sudul Africii.
Cheltuielile militare — o povară insuportabilă 

pentru întreaga omenire
Concluziile unui studiu publicat de Institutul „World Watch”WASHINGTON 11 (Agerpres). — Potrivit unui studiu publicat de Institutul american „World Watch", uriașele cheltuieli militare au devenit o povară insuportabilă pentru planeta Pămînt. De la terminarea 

celui de-al doilea război mondial, 
se subliniază în studiu, cheltuielile 
militare ale tuturor țărilor au irisu- 
mat astronomica cifră de 17,5 trili
oane dolari, In aceeași perioadă, in

lume au avut loc 120 de conflicte 
armate, in care și-au pierdut viața 
20 de milioane de oameni. Numai în perioada actualului deceniu, pe Pămînt au fost declanșate 22 de războaie.

„Goana pentru supremația milita
ră, se arată în studiu, subminează 
economiile țărilor bogate, dar și ale 
celor sărace, ceea ce afectează secu
ritatea economică mondială".

Escaladarea agresiunii și atacurilor 

împotriva Afganistanului 
Scrisoarea ministrului afgan de externe adresată secretarului 

general al O.N.U.NAȚIUNILE UNITE 11 (Agerpres). — Iritr-o scrisoare adresată secretarului general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, ministrul afgan de externe, Abdul Wakil, atrage atenția Națiunilor Unite asupra situației periculoase din Afganistan ca urmare a escaladării agresiunii și atacurilor împotriva acestei țări. în scrisoare se cere Consiliului de Securitate să întreprindă acțiuni pentru a se pune capăt acestei situații grave.

KABUL 11 (Agerpres). — Capitala afgană a fost din nou supusă unui tir puternic cu rachete „sol-sol", în- registrindu-se pierderi mai ales in rindurile populației civile. Formațiunile așa-numitei opoziții intransigente au bombardat și alte localități afgane.Continuînd să consolideze succesul realizat prin contraofensiva de la Jalalabad, forțele armate guvernamentale au curățat zonele eliberate de ultimele elemente ale opoziției.
BERLINUL OCCIDENTAL

Puternică demonstrație de protest 
împotriva recrudescenței neonazismuluiBERLINUL OCCIDENTAL 11 (A- gerpres). — Ample forțe polițienești au fost masâte în Berlinul occidental pentru a asigura paza clădirii în care a avut loYț congresul formațiunii politice de extremă dreapta autointitulate „Republicanii". Peste 5 000 de persoane au demonstrat în fața clă

dirii unde avea loc această adunare provocatoare, protestînd împotriva ascensiunii neonazismului, a accesului la viața politică a unor organizații care propovăduiesc periculoasele idei ale revanșismului. împotriva demonstranților, poliția a folosit tunuri de apă și bastoane de cauciuc.

Acțiune de protest în Berlinul occidental împotriva ascensiunii grupărilor 
neofasciste

din Marea Britanie din perioada postbelică. Talentul lui Laurence Olivier, care s-a bucurat de o înaltă apreciere în lumea întreagă, a ștrălucit în ecranizarea cunoscutelor capodopere ale lui Shakespeare. El a fost fondatorul unuia dintre teatrele cu cel mai mare prestigiu din Marea Britanie — Teatrul Național.ACȚIUNI PROVOCATOARE. Forțele armate nord-americane staționate la baza aeronavală Guanta

namo violează la fiecare 37 de ore suveranitatea Cubei — relevă date difuzate la Havana, citate de agenția Prensa Latina. De pe pistele bazei decolează avioane „F-14" și „F-18" pentru a realiza exerciții de luptă, pătrunzind in teritoriul jurisdictional cubanez. Intr-un discurs recent, general de armată Râul Castro, ministrul forțelor armate revoluționare, a denunțat ostilitatea crescîndă a Statelor Unite față de Cuba și a calificat faptele menționate drept provocatoare.
COMPLEXUL EXPERIMENTAL „BIOSFERA 2"

WASHINGTON 11 
(Agerpres). — In 
S.U.A., in statul Ne
vada, a fost construit 
un complex de clădiri, 
care cuprinde o lume 
ermetică, închisă, izo
lată de exterior. In 
curind, acest spațiu va 
fi locuit de opt cerce
tători, care urmează să 
stea acolo doi ani. 
„Biosfera 2“, cum a 
fost denumit acest 
complex de clădiri, re

prezintă un ecosistem 
artificial complet in
dependent, cu o su
prafață de 8100 de 
metri pătrați. In inte
riorul lui au fost cre
ate condiții de savană, 
deșert, mlaștini, pă
duri tropicale, chiar și 
un „mini" ocean, la o 
adincime de 11 metri 
sub suprafața solului. 
In cadrul complexului 
va exista și o fermă

agricolă. Experimentul 
este menit să furnizeze 
informațiile necesare 
pentru realizarea unui 
sistem similar in spa
țiul Cosmic. Un nou 
pas pe calea cuceririi 
de către omenire a 
spațiului extraatmo- 
sferic și o nouă etapă in pregătirea viitoare
lor zboruri interpla
netare și. cine știe, 
poate chiar interste
lare !

I

SAO TOMECu prilejul aniversării proclamării independenței de stat a Repubttril Democrate Sao Tome și Principe, vă adresez sincere felicitări șl cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate poporului țării dumneavoastră.Exprim convingerea că raporturile de prietenie și solidaritate statornicite Intre partidele și țările noastre se vor dezvolta continuu in viitor, spre binele celor două popoare, al cauzei păcii, înțelegerii și colaborării internaționale.
NICOLAE CEAUȘESCUSecretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

Relațiile prietenești — incompatibile 

cu amestecul în treburile interne
O declarație a purtătorului de cuvint 
al Consiliului de Stat al R. P. ChinezeBEIJING 11 (Agerpres). — Un purtător de cuvînt al Consiliului de Stat al R.p. Chineze — citat de China Nouă — a declarat că aplicarea, în continuare, a legii marțiale în unele părți din Beijing va contribui la stabilizarea situației din capitală, la protejarea locuitorilor orașului și a străinilor. Purtătorul de cuvînt a adăugat

că guvernele, organizațiile și persoanele individuale care doresc să mențină relații prietenești cu China trebuie să renunțe la condiționarea prealabilă a acestora de abolirea legii marțiale, care nu va putea fi făcută decît în momentul . restabilirii depline a ordinii sociale, informează agenția chineză de știri.
India respinge presiunile din afară 

pentru a-și modifica legile privind importurileNEW DELHI 11 (Agerpres). — India este gata să aibă convorbiri cu alte state asupra căilor de promovare a cooperării, dar refuză să poarte orice discuție sub amenințarea cu sancțiuni — a declarat presei ministrul indian al comerțului, Dinesh Singh, citat de agenția P.T.I. Refe-
rindu-se la presiunile exercitate de Statele Unite pentru a determina India să-și modifice legile privind importurile, D. Singh a subliniat că poziția Indiei este sprijinită de numeroase alte țări, iar legile americane nu vor putea fi impuse in relațiile internaționale.

Pentru un dialog menit să împiedice amestecul 
In problemele latino-americaneBUENOS AIRES 11 (Agerpres). — Intr-o declarație făcută la Buenos Aires, președintele Nicaraguei, Daniel Ortega Saavedra, a criticat a- cordul realizat in Congresul S.U.A. care permite amestecul acestei țări în problemele interne nicaraguane — transmite agenția Prensa Latina. „George Bush, în acest aspect și in altele, se dovedește a fi un fidel continuator al politicii lui Ronald

Reagan, fără a demonstra că dorește să schimbe ceva" — a afirmat șeful statului nicaraguan. Daniel Ortega Saavedra s-a pronunțat pentru un dialog între țările latino- americane care să conducă la măsuri menite să Împiedice amestecul S.U.A. in problemele latino-americane și să facă să eșueze politica administrației S.U.A. de a menține regiunea divizată.
ORIENTUL MIJLOCIU
• Reuniunea Comitetului Executiv al O.E.P. • Convorbiri 

egipteano-israelieneTUNIS 11 (Agerpres). — Comitetul Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei s-a întrunit la Tunis pentru a examina evoluția luptei naționale palestiniene. Comunicatul dat publicității la încheierea reuniunii, la care au participat și lideri ai organizațiilor palestiniene componente ale O.E.P., politica Israelului vizînd revoltei palestiniene din ocupate. Documentul cere, totodată, administrației S.U.A. să adopte baze
condamnă lichidarea teritoriile

noi pentru reglementarea conflictului din Orientul Mijlociu, întemeiatepe retragerea Israelului din teritoriile ocupate și pe exercitarea de către poporul palestinian a dreptului său la autodeterminare, inclusiv la

crearea propriului stat independent — relatează agenția M.E.N.A.CAIRO 11 (Agerpres). — Vicepre- mierul și ministrul de externe al Egiptului. Esmat Abdel Meguid, l-a primit pe Elie Rubinstein, secretar general al guvernului israelian, aflat la Cairo. Cu acest prilej, ministrul egiptean a comunicat trimisului israelian că noile condiții adăugate planului privind organizarea de alegeri în Cisiordania și Gaza prezentat de primul-ministru al Israelului, Yitzhak Shamir, obstrucționează procesul de pace in Orientul Mijlociu. Condițiile respective, a spus el, vor agrava tensiunea și vor escalada violența in teritoriile ocupate, pericli- tind Întregul proces de pace.
IN ȚĂRILE PIEȚEI COMUNE

16 milioane persoane lipsite de dreptul 
la muncăPARIS 11 (Agșrpres). — Miniștrii pentru afacerile sociale din țările C.E.E. s-au reunit la Auxerre (Franța centrală) pentru a dezbate probleme privind situația forței de muncă și formarea profesională. în țările Pieței Comune

— notează agenția italiană de presă A.N.S.A. — se înregistrează în prezent „o rată ridicată a șomajului" care, potrivit datelor oficiale ale C.E.E., este de 11 la sută din populația activă, ceea ce reprezintă 16 milioane de persoane aflate in căutarea unui loc de muncă.
Ample mișcări greviste 

în Marea Britanie și Statele UniteLONDRA 11 (Agerpres). — In fața unui val de acțiuni greviste de mare amploare, care a cuprins nenumărate categorii de oameni ai muncii britanici, primul-ministru, Margaret Thatcher, a luat hotărîrea de a crea un comitet special în cadrul cabinetului pentru a găsi o soluție la această situație critică — scrie publicația „Sunday Times".Abolire^ prevederilor care le garantau locurile de muncă este motivul pentru care un mare număr de docheri din 60 de porturi britanice au declarat o acțiune de protest. Extinderea acțiunilor greviste în diferite alte sectoare a determinat observatorii să aprecieze că în a- ceastă săptămină Marea Britanie se vede confruntată poate cu cel mai mare val revendicativ din ultimii zece ani. ,Lucrătorii din transportul feroviar, Inclusiv cei din serviciile de metrou, au anunțat pentru miercuri cea de-â patra grevă la scară națională, ce- , rînd îmbunătățirea condițiilor de muncă. .

Măsuri pentru ameliorarea condițiilor de lucru și de viață sînt revendicate ți de cei circa 500 000 de lucrători din administrația locală al căror nivel de trai s-a înrăutățit datorită inflației.In acest context, publicația amintită menționează că premierul conservator Thatcher a avertizat că greviștii își vor pierde locurile de muncă dacă își continuă acțiunile.Sindicatele lucrătorilor insă au declarat că nu vor ceda în fața presiunii autorităților și că-și vor continua grevele pînă cind patronatul va adopta măsurile cuvenite.WASHINGTON 11 (Agerpres). — Minerii de la sucursalele din Virginia de Vest ale companiei americane ,.Toney" au participat la o acțiune de protest față de concedierea unui grup de muncitori. Concedierea ar putea declanșa ample mișcări greviste implicînd 37 000 de mineri din opt state americane.
„O săptămină obișnuită" în S.U.A.
Revista americană „TIME" pu

blică un reportaj despre „o săp
tămină obișnuită" din Statele 
Unite. Ca etalon pentru o ase
menea săptămină, cunoscuta re
vistă ia perioada 1—7 mai. De ce ? 
Pentru că cele șapte zile s-au sol
dat cu asasinarea, cu arme de foc, 
a 464 de persoane. Tragediile res
pective s-au produs in 42 din cele 
50 de state americane, ceea ce, re
levă ziarul, atestă că pretutindeni 
în Statele Unite asasinatele au de

venit un fapt cotidian. Desigur, 
cauzele care determină această 
„epidemie" de violență sint mul
tiple, pe primul plan situindu-se 
traficul de droguri. Totodată, pu
blicația americană își exprimă în
grijorarea in legătură cu răspindi- 
rea pe care au luat-o in S.U.A. 
armele de foc, care se comerciali
zează fără îngrădiri. In prezent, in 
S.U.A. populația dispune de 70 de 
milioane de arme de foc înregis
trate.
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