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24 DE ANI DE LA CONGRESUL AL IX-LEA AL PARTIDULUI

COMUNIȘTII
promotori ai spiritului 
revoluționar

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
» 9

General - colonel Horst Brunner,
șeful Direcției principale politice a Armatei Populare Naționale a R.D. Germane

24 de anf de la acel miez de vară fierbinte intrată in istoria contemporană a României socialiste sub însemnele amplelor deschideri înnoitoare ale Congresului al IX-lea al Partidului Comunist Român.Ani de efort tenace, de dăruire comunistă, revoluționară pentru o industrie puternic dezvoltată, modernă, competitivă, pentru transpunerea Ia scara realității a obiectivelor cutezătoare ale noii revoluții agrare, pentru inflorirea fără precedent a științei. învățămintului și culturii, pentru triumful idealurilor socialiste.Anii efortului constant și generos de construcție revoluționară a omului nou — beneficiarul de drept și de fapt al tuturor marilor zidiri ; cetățeanul demn al patriei socialiste care, edificind noua orin- duire, socialistă — cea mai bună, mai liberă și mai dreaptă orinduire pentru masele largi muncitoare — s-a edificat și se edifică pe sine, afirmindu-si conștiința înaintată, demnitatea și patriotismul, credința neclintită în idealul , și destinul comunist ' al patriei.Sint anii al căror strălucit bilanț îl aflăm cristalizat cu limpezime în Teze
le și proiectul Pro
gramului - Directivă, 
documente progra
matice pentru cel de-al XIV-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Român.Privind in urmă, la drumul parcurs. partidul, poporul nostru au un tonic sentiment de mindrie. Teare aceste zidiri au fost clădite cu brațele și inteligența poporului in anii glorioși ai EPOCII NICOLAE CEAUȘESCU. Din această luminoasă realitate izvorăște adeziunea fierbinte a întregului partid, a întregii națiuni la propunerea recentei Plenare a C.C. al P.C.R. ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales in funcția supremă de secretar general al partidului la marele forum al comuniștilor din noiembrie. Opțiune unanimă, de încredere neclintită in partid, în marele său conducător.24 de ani de la vara fierbinte a anului 1965.De la tribuna istoricului Congres al IX-lea, tovarășul Nicolae Ceaușescu afirma cu inalt spirit revoluționar : „Noi, comuniștii, considerăm că a- vem incă mult de făcut pe calea dezvoltării industriale a țării, a făuririi unei agriculturi moderne". Era privirea cu ochi proaspăt, lucid in viitor. Era judecata înnoitoare, revoluționară a dramului in anii ce urmau, cu încredere in opțiunea socialistă a României, cu imensa încredere a comuniștilor in forța de creație. a poporului, în capacitatea lui de a-și făuri propriul destin așa cum și-l dorește, potrivit realității trăite, voinței lui.Și timpul a dat dreptate acestei

opțiuni fundamentale. La capătul celor 24 de am de epocă nouă, România a devenit — dintr-o țară slab dezvoltată — o tară industrial- agrară in plină dezvoltare pe baza celor mai noi cuceriri ale științei, tehnicii, ale cunoașterii umane in general. Este secvența de timp cea mai fertilă, cea mai bogată în zidiri din întreaga istorie a patriei noastre multimilenare. Este perioada de mare avint revoluționar in care poporul, in frunte cu comuniștii, a ciștigat bătălii decisive. Ele au făcut din România anului 45 de destin liber o Românie de 135 ori mai puternică din punct de vedere industrial decit în 1944 — din care o creștere de 120 ori s-a realizat după anul 1965 — ; o Românie ale cărei ogoare s-au dovedit de 10 ori mai fertile decit în 1944 — din care o creștere de aproape 7 ori s-a realizat tot după anul Congresului al IX-lea al partidului. Venitul național a creScut de 40 ori — din care de circa 33 de ori după Congresul al IX-lea al partidului.Deschizător de drumuri noi, revoluționare în istorie, partidul și-a consolidat in această etapă prestigiul și simbolul de promotor al progresului pe toate planurile creației materiale și spirituale. Mai cu seamă după Congresul al IX-lea al partidului, fiecare comunist in parte a socotit drept o datorie de conștiință din a acționa, la locul său încredin- țat de fevoluțit, în spirit revoluționar pentru făurirea noilor trepte de civilizație și progres. Activitatea și devotamentul comunist, tenacitatea in fața greutăților, spiritul de abnegație au unit și mobilizat energiile, au sădit încrederea in forțele proprii. conferind efortului de creație al maselor largi populare dimensiunea amplă, capabilă să determine ritmurile rapide de dezvoltare,, de innoire și perfecționare a societății. Perfecționare făurită de oameni, sub conducerea partidului. Perfecționare in care rolul decisiv l-au avut comuniștii. așa cum s-au afirmat mereu in bătăliile decisive pentru socialism, de-a lungul anilor.„A fi revoluționar — spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu la Plenara C.C. al P.C.R. din aprilie 1989 — inseamnă a înțelege întotdeauna noul, a lupta cu hotărire împotriva a tot ce este vechi și perimat, a perfecționa intreaga activitate corespunzător noilor cerințe, pornind insă întotdeauna de Ia necesitatea făuririi socialismului și comunismului, a unei lumi fără exploatatori, fără a- supriti". Sînt cuprinse in această formulare-sinteză o multitudine de
(Continuare în pag. a IV-a)
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' PENTRU RECOLTE MARI, MUNCĂ MULTĂ, SATISFACJII MARI 'l
In toate județele, in toate unitățile- activitate intensă

pentru executarea exemplară a tuturor lucrărilor agricoleAm intrat In ultima decadă a lunii iulie și acum fiecare oră, fiecare zi sint hotărî toare pentru înfăptuirea uneia din cele mai importante sarcini din viața economică a țării : ÎNCHE
IEREA ÎN CEL MAI SCURT Ti.MP A 
SECERIȘULUI PE ÎNTREAGA SU
PRAFAȚĂ CULTIVATĂ CU GRÎU. Timpul de acum este foarte inaintat. iar în cimp este încă mult de lucru, și tocmai de aceea grija de căpetenie a fiecărui om din agricultură trebuie să fie folosirea la maximum a fiecărei ore. astfel incit cel tirziu pină in 24—25 iulie să se asigure stringerea și depozitarea in cele mai bune condiții a întregii producții de griu. Pină miercuri seara, un număr de 24 de județe au raportat încheierea secerișului griului și obținerea unor producții mari la această cultură, ca de altfel și la orz. dar in unele județe au mai rămas suprafețe mari de recoltat. Iată de ce. în spiritul indicațiilor formulate de secretarul general al partidului, cu deosebire in aceste județe acum este nevoie nu numai de o mobilizare totală a forțelor din agricultură la strinsul griului, ci și de un temeinic control asupra modului in care fiecare formație de muncă își îndeplinește normele zilnice de lucru, cum se desfășoară transportul și livrarea producției la fondul de stat, pentru ca, subliniem, absolut întreaga cantitate de griu să fie grabnic strînsă și depozitată in cele mai bune condiții, pentru ca absolut nimic din noua recoltă să nu se piardă, să nu se risipească.

TRANSPORTUL FĂRĂ ÎNTÎRZIERE,
LIVRAREA LA BAZELE DE RECEPȚIE

DEPOZITAREA CONFORM NOR

MELOR STABILITE A ÎNTREGII PRO
DUCȚII DE GRÎU OBȚINUTE. Intrucit intre cantitățile de griu recoltate și cele livrate efectiv la bazele de recepție există decalaje, se impune să fie mobilizate absolut toate mijloacele disponibile din localități și județe, inclusiv atelajele, indiferent in proprietatea cui se află, spre a se putea realiza transportarea și depozitarea rapidă a întregii producții obținute. Deosebit de important in acest sens este ca în fiecare unitate să se asigure o evidență corectă și strictă a întregii producții si. pe baza acesteia, conducerile unităților să acționeze cu toată răspunderea pentru livrarea cantităților de griu la bazele de recepție, pentru ca apoi să se poată trece, așa cum a subliniat conducerea partidului, la repartizarea produselor în natură ce se cuvin membrilor cooperatori, conform celor stabilite.Sint in continuare de executat în agricultură un mare număr de lucrări. Una dintre acestea o reprezintă ÎNCHEIEREA GRABNICĂ A 
ÎNSĂMÎNȚĂRII CULTURILOR DUBLE. Pentru executarea acestei lucrări in cîteva zile este necesar să fie mobilizate forte sporite — cu deosebire manuale — la strinsul paielor de pe miriști, asigurindu-se peste tot condițiile necesare ca la arat și pregătirea terenului formațiile de mecanizatori să lucreze în două schimburi, de zi și noapte. Există în acest an condiții deosebite pentru realizarea unor producții sporite la cea de a doua cultură și tocmai de aceea trebuie acționat cu toată răspunderea pentru a însăminta în totalitate suprafețele prevăzute prin programul stabilit.Sint culturi la care culesul trebuie să continue sau va începe curînd. ÎN LE
GUMICULTURA Șl POMICULTURĂ

este necesar să se acționeze cu cea mai mare răspundere pentru respectarea strictă a graficelor de recoltare in vederea bunei aprovizionări a piețelor, cit și asigurării materiilor prime necesare fabricilor de conserve. Mai ales acum cind in grădini și livezi tot mai multe culturi incep să ajungă la maturitate, se impune să se acționeze cu fermitate pentru înlăturarea neajunsurilor semnalate în valorificarea unor sortimente, asigurind pretutindeni condiții pentru aprovizionarea din abundență cu legume și fructe a populației. Cu aceeași fermitate trebuie să acționeze organele și organizațiile de partid de la sate pentru ÎNCHEIEREA TU
TUROR PREGĂTIRILOR ÎN VEDEREA 
RECOLTĂRII CULTURILOR DE FASO
LE, IN PENTRU FUIOR SI ULEI, A 
FLORII-SOARELUI, plantă care va ajunge la maturitate in acest an mult mai devreme ca altă dată, a sfeclei de zahăr etc.

ÎN ZOOTEHNIE trebuie acționat mai bine organizat și cu forțe sporite la stringerea și insilozarea furajelor, astfel incit in toate fermele să se asigure condiții cit mai bune pentru creșterea și îngrijirea animalelor, pentru sporirea efectivelor și producțiilor animaliere.In agricultură este incă mult de lucru in această perioadă. Ceea ce se cere in mod deosebit acum organizațiilor de partid de la sate, consiliilor populare, cadrelor de conducere și specialiștilor din unități este să acționeze cu fermitate pentru a asigura mobilizarea tuturor locuitorilor din comune pentru stringerea și punerea la adăpost a întregii recolte de griu, pentru executarea exemplară a tuturor lucrărilor agricole.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, comandantul suprem al forțelor noastre armate, a primit, joi, in stațiunea Neptun, pe general-colonel Horst Brunner, șeful Direcției principale politice a Armatei Populare Naționale a R.D. Germane, care efectuează, in fruntea unei delegații de activiști de partid din armată, o vizită in tara noastră.Cu acest prilej, tovarășului Nicolae Ceaușescu i-au fost transmise din partea tovarășului Erich Honecker, secretar general al Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Germania, președih- tele Consiliului de Stat al R.D. Germane. Calde salutări împreună cu urări de progres și prosperitate pentru poporul român.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit și a transmis tovarășului Erich Honecker salutul său călduros, urări de sănătate, de progres și bunăstare pentru poporul din R.D. Germană.în cadrul întrevederii au fost relevate bunele relații de prietenie și colaborare existente intre partidele, țările și popoarele noastre — inclusiv între armatele celor două țări — care, in spiritul înțelegerilor convenite la cel mai inalt nivel, se dezvoltă pe multiple planuri. A fost exprimată dorința extinderii in continuare a acestor raporturi, in interesul reciproc, al cauzei generale a socialismului și conlucrării internaționale.S-a relevat contribuția pe care cele două armate, pot și trebuie s-o aducă la educarea tinerei generații în spiritul prieteniei și colaborării, al apărării cuceririlor socialismului,

al păcii și înțelegerii între toate națiunile.în timpul convorbirii s-a subliniat că partidele și țările noastre au aceleași poziții în construcția socialismului, precum și în problemele fundamentale ale vieții politice, fapt ce creează o bună bază pentru dezvoltarea -și mai puternică a colaborării dintre țările noastre, atit pe plan bilateral, cit și pe arena internațională, în lupta pentru dezarmare, in primul rind pentru dezarmarea nucleară, pentru instaurarea unui climat de securitate, înțelegere, pace și largă colaborare între popoare.La primire a participat general-lo- cotenent Ilie Ceaușescu, adjunct al ministrului apărării naționale șl secretar al Consiliului Politic Supe- rior al Armatei.A fost de față Herbert Plaschke, > ambasadorul R.D. Germane la Bucu-J rești.
Ambasadorul Republicii Ecuador,

cu prilejulPreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. a primit, joi, 20 iulie, în stațiunea
prezentării scrisorilor deNeptun, pe Fernandez Cordova Ponce Marcelo, care și-a prezentat scrisorile de acreditare în calitate de

acreditareambasador extraordinar șl plenipotențiar al Republicii Eouador în țara noastră. (Continuare în pagina a V-a).
OPERA SI ACTIVITATEA

TOVARĂȘULUI] NICOLAE CEAUȘESCU 

străinele cmMM îi ntepîra sâlMii sffinttfis

0 concepție novatoare, de amplă perspectivă, 
privind creșterea rolului conducător

al partidului in făurirea societății socialisteîn monumentala operă teoretică și practică a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, concepția despre rolul conducător al partidului în societatea socialistă ocupă un loc fundamental, de cea mai mare însemnătate, constltuindu-se intr-un ax central în jurul căruia gravitează problematica amplă, complexă a făuririi celei mai noi și mai drepte orînduiri de pe planeta noastră. O mare importantă are faptul că această concepție, pe lingă strălucita sinteză asupra experienței dobindite in exercitarea rolului conducător al partidului în sociețatea socialistă, afirmă.— in spiritul novator, antidogmatic, promovat începind cu istoricul Congres al IX-lea al P.CiR. — idei originale, de inestimabilă valoare,, privind locul și funcțiile partidului in mereu înnoitele condiții ale acțiunii politice in cadrul realităților extrem de dinamice ale României și în cele atit de contradictorii ale lumii contemporane. Toate a- cestea pun în evidență marea însemnătate a apariției in Editura politică a volumului „NICOLAE CEAUȘESCU : Creșterea rolului conducător al partidului — necesitate obiectivă a făuririi societății socialiste", eveniment editorial ce reprezintă, totodată, un act marcant- al vieții politico-ideologice contemporane.Ampla culegere de texte înmănuncheate in volum concentrează în citeva capitole. grupate pe liniile de forță ale unor idei dominante, esența unei opere de mare întindere și profunzime. Viața de zi cu zi a poporului. cu întreaga sa încărcătură de fapte vii, si viața condensată în file de istorie, cu intreaga sa încărcătură de învățăminte, evidențiază că rolul de conducător politic al partidului comunist este rezultatul unui îndelungat proces istoric al activității revoluționare a partidului nostru, care, de la întemeierea sa și pină in prezent, în diferite perioade grele ale istoriei poporului nostru, a avut o exemplară poziție principială. revoluționară, de apărare a intereselor maselor populare, a independentei și suveranității tării. In acest context, în volum este inserată a- precierea făcută de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU la recenta plenară a C.C. al P.C.R. : „De la înființarea primului partid muncitoresc din România în 1893. a Partidului Comunist Român in 1921 și pină azi nu au fost momente mai importante — interne si internaționale — în care partidul să nu fi adoptat o atitudine clară, fermă, în strînsă concordantă cu năzuințele poporului, cu cauza socialismului, a independentei și suveranității României. De aceea, poporul recunoaște partidul ca forță politică conducătoare !“.Această legitimitate istorică reprezintă punctul de pornire pentru o amplă și profundă argumentare a necesității obiective a creșterii rolului conducător al partidului în

construirea cu succes a socialismului și comunismului. Fiind prima orinduire din istoria omenirii care nu se dezvoltă spontan, ci se construiește conștient, raporturile de determinare se schimbă radical in favoarea acestei din urmă laturi, atribuind factorului de conducere politică — partidul clasei muncitoare — funcții deosebit de complexe. Astfel. studierea aprofundată și cunoașterea cerințelor legilor dezvoltării sociale, înțelegerea necesității istorice, fundamentarea o- biectivelor dezvoltării și organizarea activității pentru îndeplinirea lor, prin mobilizarea și unirea eforturilor. întregului, ponor și. stimu-, larea energiilor creatoare, aducerea „din mers" a corectivelor necesare.

impuse de realități, descoperirea și înlăturarea contradicțiilor. implicarea revoluționară în rezolvarea tuturor problemelor pe care le ridică viata, amplul proces de neîntreruptă perfecționare din toate domeniile — sînt tot atîtea aspecte care impun, ca o necesitate obiectivă. creșterea rolului conducător al partidului în făurirea socialismului, în strînsă legătură cu aceasta. în volum sînt relevate formele și metodele activității prin care partidul își exercită misiunea sa istorică, revoluționară. textele alese subliniind necesitatea perfecționării continue a conducerii societății pe baze științifice, moderne, corespunzător cerințelor în continuă schimbare ale vieții. asigurind participarea tot mai largă a maselor la luarea hotărîri- lor, la elaborarea și înfăptuirea programelor, inclusiv la exercitarea unui control eficient, ferm la toate nivelurile și în toate domeniile, asupra felului în care sint îndeplinite măsurile adoptate, cum se acționează pentru întărirea disciplinei și ordinii, a spiritului de răspundere. a legalității socialiste. Devine evident că afirmarea rolului

conducător al partidului nu este o noțiune abstractă, ci o realitate care se concretizează în activitatea practică a fiecărui organ și organizații de partid, a fiecărui comunist, în sporirea preocupării pentru perfectionarea continuă a stilului și metodelor de muncă. întărirea spiritului revoluționar afirmat In fapte, in munca de zi cu zi. Totodată, conducerea de către partid a organizațiilor de masă și obștești, care cuprind toate categoriile de oameni ai muncii, asigură participarea organizată a acestora la înfăptuirea politicii partidului, reprezintă un factor de importantă deosebită al democrației muncitoresti- revolutionare.In concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu, la fel ca și în opera practică a partidului nostru, există o unitate dialectică, indisolubilă intre activitatea rodnică desfășurată pe plan intern, pentru înfăptuirea grandiosului proces revoluționar de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și afirmarea puternică a Partidului Cpmunist Român ca factor important în lupta pentru libertatea și independenta popoarelor, pentru dezarmare, pace și progres. Alcătuind un tot unitar, armonios constituit, elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe constituie atribute inalienabile ale Partidului Comunist Român. Afirmarea limpede, puternic argumentată a adevărurilor că „nu este posibil și nu poate exista o altă forță care să îndeplinească rolul vital al partidului comunist", că „partidul nu poate renunța la rolul său de forță politică conducătoare și nu poate împărți cu nimeni acest rol“ capătă o deosebită însemnă- , tate în condițiile în care în alte părți se fac auzite „teo- j rii“ despre „diminuarea ro- ? lului partidului", despre fap- j tul că „partidul nu. trebuie '] să poarte răspunderea directă ’ pentru înfăptuirea planurilor și pro- Ș gramelor economico-sociale". Asumarea deplină de către partidul nos- j tru a rolului său istoric, realizările fără precedent ale socialismului, ale politicii noastre interne și externe dobîndesc — cu atit mai mult — o pilduitoare și incontestabilă importanță internațională.în anii care au urmat istoricului Congres al IX-lea. partidul, dez- voltînd și perfecționînd propriul său cadru democratic de funcționare. a făurit, totodată, un original și vast sistem, unic în felul său. de organizare și funcționare democratică a întregii societăți — sistemul democrației muncitorești-revolutio- nare, care transpune in viată principiul fundamental al construirii socialismului cu poporul și pentru popor și este întemeiat pe autocon- ducere, autogestiune și autofinanțare. în acest ansamblu de marcante idei politice, materializate intr-un unitar și coerent sistem de instituții democratice, concepția tovarășului Nicolae Ceausescu privind locul și rolul partidului dă centru
(Continuare în pag. a IV-a)

IN TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Oameni ai muncii de pe ogoare raportează 

încheierea recoltării griului, mazării și rapiței 
și realizarea unor producții mari la hectar

In pagina a V-a
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PENTRU SPORIREA CALITĂȚII Șl EFICIENȚEI PRODUCȚIEI:

Soluțiile tehnice moderne 
- larg generalizate I,r Potrivit sarcinilor stabilite de conducerea partidului, cuprinse și in documentele adoptate la recenta plenară a C.C. al P.C.R., in toate ■ domeniile de activitate se pune un , accent deosebit pe modernizarea producției pentru reducerea consumurilor, a cheltuielilor, pentru l creșterea productivității muncii, ridicarea calității și a nivelului tehnic al produselor, prin aplicarea, rapidă în producție a soluțiilor tehnice moderne elaborate de cercetarea științifică, proiectarea și in- . gineria tehnologică. Și, in bună măsură, asemenea soluții există, așa cum există și un cadru favorabil pentru ■demonstrarea in practică a avantajelor acestora, pentru extinderea și generalizarea lor. Sint, așadar, asigurate toate premisele ca bogata experiență înaintată să ducă, nemijlocit, la realizarea produselor de mare complexitate, cu cheltuieli minime, in condițiile reducerii consumului de materiale și manoperă.Nu întotdeauna insă soluțiile viabile oferite producției de către cercetarea științifică sint implementate operativ . in activitatea productivă. Neajuns ce se reflectă, in ultimă instanță, în eficiența economică a acestor unități, precum și in Întreaga economie. Ne vom referi, în cele ce urmează, la una dintre aceste soluții tehnice de mare interes pentru industria constructoare de mașini, practic pentru toate unitățile din ramurile economiei naționale în care există secții de prelucrări mecanice prin așchiere, soluție < de mare importanță pe planul economisirii oțelurilor aliate, al utilizării superioare a mașinilor-unelte.In secția de prelucrări mecanice prin așchiere a unei întreprinderi, pentru fiecare din operațiile tehnologice (strunjire, frezare, găurlre etc.) executate, de regulă, pe ma- șini-unelte diferite, piesele trebuie prinse, fixate, centrate cu ajutorul unor dispozitive speciale. Cum sint realizate aceste dispozitive?Practic, ele se obțin dintr-un profil laminat (care, uneori, trebuie și .forjat) prelucrat prin așchiere și supus apoi unor tratamente termice. Consumul de metal (oțel aliai) in acest caz este ridicat, randamentul de utilizare ajungind la abia 75 la sută. Altfel spus, un sfert din întreaga cantitate de metal folosit pentru realizarea dispozitivului se îndepărtează in urma prelucrărilor mecanice sub formă de pierderi tehnologice. Mai mult, proiectarea unui singur dispozitiv de complexitate medie durează circa 80 ore, iar execuția acestuia circa 100 ore. la care se adaugă manopera ridicată și. nu in ultimul rind. consumurile importante de energie. Nu este vorba, firește. de un singur dispozitiv, in marea majoritate a secțiilor de prelucrări mecanice folosindu-se în- tr-un an cel puțin 300—500 dispozitive.. Să mai reținem și faptul că. 1n general, dispozitivele respective nu pot fi folosite decit pentru execuția reperului pentru care au fost, concepute. Apoi, conform actualelor reglementări. o dată cu terminarea comenzii. dispozitivele aferente (care, bineînțeles, nu sint uzate decit in foarte mică măsură) nu pot fi trimise la retopit, ci trebuie depozitate la magazia de S.D.V.-uri in vederea unei eventuale reutilizări. Practica arată insă că asemenea stocuri grevează ani și ani de zile mijloacele financiare ale întreprinderii, cu prea puține foloase și cu mai multe pagube. Și aceasta in vreme ce in întreprindere sau in alte unități din economie se resimte o cerință acută de asemenea oteluri speciale.însumate, toate aceste cheltuieli duc la un cost ridicat al unui dispozitiv care, in funcție de produsele unicat sau serie mică, poate fi de citeva ori mai mare decit cel al operațiilor tehnologice de execuție pro-

Măsuri organizatorice simple - efecte evidente 
în creșterea productivității munciiO înțeleaptă butadă spune că „ingenios este ceea ce este simplu". Și eficient — am sublinia — dacă ingenioasa idee... simplă rodește intr-un domeniu al activității productive. Reflecții ce sint cit se poate de potrivite in legătură cu noul sistem de lucru care se aplică cu succes in atelierul nr. 6 al întreprinderii de Confecții „Mondiala" Satu Mare, sistem care, pe parcurs, va fi extins și in alte ateliere. Despre ce este vorba ? Cel care intra in acest atelier este puternic impresionat de condițiile de lucru superioare. reconfortante. Aici este mult mai multă lumină, deși — paradoxal — numărul corpurilor de iluminat s-a redus la jumătate. Aceasta datorită modului de așezare și coboririi lor la o inălțime mai mică, mai aproape de locul concret de execuție a confecțiilor. O atmosferă de muncă „aerisită**, din care a dispărut senzația de dezagreabilă aglomerație și disconfort creată de lăzile și cărucioarele încărcate cu semifabricate, ca și de rețelele de tot felul suspendate ce ocupau spații importante din atelier.Cu ajutorul maistrului Gavril Radu pătrundem in intimitatea măsurilor organizatorice și ergonomice adoptate in noul sistem de'lucru numit „linie tehnologică cu flux diagonal", denumire inspirată de modul de dispunere a locurilor de muncă : cite patru muncitoare sint așezate grupat la o masă de lucru, fiecare post fiind amplasat în așa fel incit să primească lumina din partea stingă, așa cum cere specificul muncii la mașinile de cusut.— Tocmai acest mod de așezare a posturilor de lucru, ca și intro

priu-zisă a pieselor sau reperelor. Este deci de la sine înțeles ca orice posibilitate de reducere a consumului de metal, a costului acestor dispozitive să intereseze în cel mai înalt grad factorii de conducere din- tr-o întreprindere care are secții de prelucrări mecanice prin așchiere.Sint oare aceste dispozitive un „rău necesar** ? Nu pot fi găsite si alte soluții tehnice care să determine reducerea cheltuielilor de fabricație ? Răspunsul cercetării științifice este concludent. In urmă cu 10 ani, catedra de dispozitive a Facultății de Tehnologia Construcțiilor de Mașini din cadrul Institutului Politehnic București a pus la punct o soluție tehnică prin care costisitoarele dispozitive clasice pot fi înlocuite de dispozitive din elemente modulate. In ce constă această soluție ? — l-am întrebat pe Aurel Bră- garu, șeful catedrei dispozitive de la Institutul Politehnic București.— In urma unui studiu laborios, colectivul catedrei noastre a realizat un set din elemente modulate, denumit cu titlu generic „DISROM". Concret, în locul unui dispozitiv
Avantajele utilizării 

dispozitivelor din elemente 
modulate

pentru mașini-unelte >

compact, cazul clasic, sînt folosite elemente modulate, prin asamblarea carora se obțin dispozitive intr-o configurație corespunzătoare scopului urmărit, ce asigură prelucrarea pe mașini-unelte a pieselor cu o greutate paximă de 50 kg. Setul din elemente modulate este realizat in trei variante, in funcție de numărul de elemente din care este format și, respectiv, numărul de dispozitive care pot fi obținute simultan din aceste componente. Așa poate fi satisfăcută o gamă largă de solicitări din partea beneficiarilor. încă un avantaj mare : după realizarea reperelor pentru care a fost conceput, dispozitivul poate fi demontat, iar elementele componente pot fi utilizate pentru obținerea unui alt dispozitiv. .— Care este eficienta economică generală a investiției necesare pentru cumpărarea setului „DISROM** ?— Este adevărat că procurarea unui astfel de set din elementele modulate necesită o investiție inițială mai mare — ne spune Inginerul Victor Pănuș. membru al colectivului dispozitive din cadrul catedrei de profil de la Institutul Politehnic București. Dar iată ce arată calculele : prin reducerea cu 90 la sută a manoperei de execuție, cu 70 Ia sută a consumului de energie și finind cont de faptul că, in noua soluție, consumul de oțel aliat si inalt aliat folosit pentru S.D.V.-uri este cu 70 la sută mai redus, putem spune că investiția se amortizează in 2—4 ani. Un alt avantaj, care in mod deosebit ține de factorii tehnici, este legat de ușurarea procesului de proiectare și realizare a dispozitivelor. scurtindu-se considerabil durata de asimilare și fabricație a noilor produse.Acesta este punctul de vedere al proiectantului. Înainte de a recomanda unităților economice folosirea ,.DISROM*‘-ului, să vedem Cum este asigurată fabricația. Interlocutor — Costinel Baciu, directorul Fabricii de Subansamble Băicoi :— Fabricația primului set de elemente modulate a început in 1981. Tot atunci, cu prilejul vizitei de lucru la întreprinderea Mecanică Plopeni, de care aparținem, tovarășul Nicolae Ceaușescu, apre

ducerea unei piese noi pe fluxul tehnologic — acea masă situată in „centrul" fiecăreia din aceste formațiuni de lucru in „quartet" — ne spune interlocutorul — constituie e- lementul de bază al noului sistem. Și iată de ce. în primul rind, flecare muncitoare care a executat o operație sau un grup de operații depune semifabricatul pe masa din
La întreprinderea 

de Confecții „Mondiala" 
Satu Mare

centrul grupului, fiind astfel „la vedere" atit pentru ea, cit și pentru celelalte muncitoare. Ce importanță are acest amănunt ? Foarte mare, pentru asigurarea unui ritm susținut de lucru. în vechile condiții, o dată ce o confecționară depunea semifabricatul la care executa o o- perație intr-o „ladă interoperațio- nală" așezată jos, lingă mașini, nu exista posibilitatea unui autocontrol al ritmului, calității și cantității de produse executat intr-un anumit timp și, desigur, și a unul control... colegial colectiv instantaneu. Faptul că nu toate muncitoarele lucrau in același ritm era sesizat cu intirziere, nu mai dădea întotdeauna posibilitatea recuperării operative a timpului pierdut.Acum lucrurile stau cu totul altfel, intrucit rezultatul muncii in fie

ciind această soluție tehnologică, a recomandat să se acționeze mai rapid pentru aplicarea in producție a dispozitivelor modulate.— Ce s-a întreprins concret de atunci ?— în cadrul fabricii a fost organizată o linie tehnologică distinctă pentru fabricarea dispozitivelor modulate. Pină acum am produk 25 de seturi de elemente modulate pentru 25 de beneficiari. Putem realiza a- nual circa patru seturi de complexitate medie.Care este punctul de vedere al unor unități ce utilizează aceste dispozitive din elemente modulate ?• „Intr-un singur an utilizăm circa 750 de dispozitive. Pentru a le fabrica in sistem clasic ar fi necesare 50 000 ore de proiectare, circa 33.5 tone de metal și 75 000 ore execuție. Prin realizarea dispozitivelor din elemente modulate am obținut importante economii. Astfel, in perioada de cind aplicăm noua soluție tehnică au fost proiectate, executate și folosite 11 000 de dispozitive din elemente modulate, ceea ce a asigurat economii de 470 tone de oțeluri inalt aliate, 3 000 MWh energie electrică, la care se adaugă și o creștere cu 40 la sută a productivității în secțiile de prelucrări mecanice". (Ing. Petre Dumitrescu, șeful secției proiectare tehnol’ogică de la întreprinderea Mecanică pentru Industria Ușoară — București).• „Eficienta folosirii setului de elemente modulate „DISROM" este pusă in evidentă de faptul că pentru un dispozitiv economisim, in medie. 40 kg metal, circa 250 kWh energie electrică, precum și 85 de ore manoperă de proiectare și execuție. Toate acestea însumează economii de aproximativ 2 900 lei pentru un dispozitiv _ de complexitate medie. Pe scurt, sintem foarte mulțumiți de această soluție tehnică. Mai mult decit atit. in ultimul timp am trecut la proiectarea asistată de calculator a îmbinării elementelor modulate. în acest mod se realizează variante optime de construcție a dispozitivului, ceea ce sporește eficienta de ansamblu a acestei soluții tehnologice". (Ing. Cristian Si- mionescu, de la Întreprinderea de Utilaj Greu „Progresul" — Brăila).• „în vederea prelucrărilor mecanice prin așchiere. in unitatea noastră se folosesczanual circa 130 dispozitive. Dacă acestea ar fi realizate in sistem clasic ar fi trebuit să consumăm in plus o cantitate de 3.2 tone metal, 12 096 ore manoperă de execuție si 3 065 ore proiectare. Practic, preluind soluția „DISROM", sm desființat un mare depozit de dispozitive clasice neutilizate de ani de zile, intrucit acum ne este necesar doar un mic spațiu pentru păstrarea șl montarea elementelor modulate". (Subing. Nicolae Florea, proiectant de S.D.V.-uri la întreprinderea „Energoreparații" București).Opinii care apreciază că noua soluție tehnologică este aplicată cu eficiență superioară in unitățile care au adoptat-o. Surprinde totuși faptul că din 1981 și pină în prezent asemenea elemente modulate pentru realizarea dispozitivelor de prindere au fost solicitate de numai 25 de beneficiari, drept pentru care au fost fabricate doar 25 de astfel de seturi. Aceasta in condițiile în care există un proiectant și un executant ce garantează calitatea și eficiența dispozitivelor din elemente modulate.Cum. se explică acest interes scăzut al posibililor beneficiari din economie față de promovarea unei soluții atit de eficiente ? Ce trebuie făcut pentru generalizarea „DIS- ROM*‘-ului ?Răspunsurile la aceste întrebări vor fi prezentate intr-un viitor articol.
Ovidiu ZAMFIRESCU

care moment este etalat pe masă ! Astfel, fiecare muncitoare simte mai puternic responsabilitatea față de propria-i muncă, este stimulată să nu rămină mai prejos. Au dispărut, totodată, deplasările ineficiente pe flux, incruclșările in transport, iar măsurile ergonomice aplicate in noul sistem asigură mai multă comoditate și economie de mișcare pentru alimentarea locurilor de muncă cu semifabricate, fără a face necesară ridicarea muncitoarelor de pe scaune.Unde au dispărut rețelele de țevi pentru apă. abur, aer comprimat ce erau Înainte suspendate in atelier ? Toate acestea sint acum amplasate rațional, temeinic izolate sub mesele de lucru, fără a stînjeni cu nimic procesul de producție. Totodată, s-a aplicat o soluție tehnică ce permite reutilizarea iarna, in calorifere, a aburului retur din procesul de producție. ceea ce Înseamnă o mare e- conomie de gaz metan.Iată citeva date concrete privind eficiența economică a noului sistem pe care ni le-a prezentat unul din principalii creatori, Traian Indreica, tehnician principal al atelierului de proiectare : productivitatea muncii crește cu 11 la sută, iar pe fiecare produs (șl aici produsele sint cu zecile de mii lunar) se realizează o economie de 2,00 lei. La nivelul unui an de producție, aceasta înseamnă o valoare de ordinul milioanelor de Iei. Și toate acestea fără investiții în utilaje scumpe și mobilier tehnologic sofisticat.
Octav GRUMEZAcorespondentul „Scinteil"

CAMPANIA AGRICOUI DE VARA - RIGUROS ORGANIZATA!
MUREȘ:

Viteza de lucru la seceris - in creștereIn județul Mureș se află In plină desfășurare secerișul griului de pe cele 59 374 hectare cultivate. Dacă în primele zile de Ia începerea lucrării au fost recoltate cu precădere lanurile cu soiuri timpurii, treptat, o dată cu maturizarea soiurilor tardive, aria secerișului s-a extins pe un front larg. Acum, grija specialiștilor și mecanizatorilor, a tuturor locuitorilor satelor este aceea de a spori viteza de lucru și de a stringe fără pierderi recolta. Ca urmare, și tn condiții mai puțin prielnice, viteza de lucru este in creștere. Astfel. prin buna organizare a muncii. în ziua de 19 iulie recolta a tost strinsă de pe mai birre de 3 660 hectare. Ca atare, suprafața de pe care a fost recoltat griul pe ansamblul județului este de 10100 hectare, re- prezentind 17 la sută din cea cultivată. Pentru creșterea vitezei de lucru și înscrierea in graficele stabilite, combinele au fost grupate, asigurin- du-se cite un atelier mobil pentru fiecare grup de combine. Totodată, specialiștii veghează ca alimentarea cu carburanți să fie efectuată direct în Ian, Iar mutarea combinelor de la un lan Ia altul să fie realizată încă In cursul serii.O imagine edificatoare asupra modului responsabil in care se lucrează în aceste zile la seceriș o oferă mecanizatorii și cooperatorii din unitățile Consiliului Agroindustrial Sin- georgiu de Mureș, unde griul ocupă o suprafață de 3 600 hectare. în unitățile din acest consiliu agroindustrial lucrează 64 combine și 30 prese de balotat. Totodată, pentru evitarea oricărei pierderi de recoltă, in fiecare unitate au fost constituite echipe de secerători, iar. în urma combinelor. elevii string fiecare spic rămas pe miriște. Cooperativa agricolă Cristești-Mureșeni a realizat la orz o producție medie de 9 080 kg la hectar. Aici, la data raidului nostru. Ia secerișul griului — unde se estimează. de asemenea, o producție foarte bună — acționau 10 combine și 6 prese de balotat. Pentru grăbirea secerișului, alte combine au fost a- duse in sprijin de la cooperativele agricole Eremitu și Călugăreni. „Și in condițiile vremii instabile, și a unor terenuri in pantă, noi am reușit să realizăm și să depășim vitezele planificate — ne spune Constantin Pop inginerul-șef al cooperativei agricole. Concret : deși configurația terenului a pus la grea încercare pregătirea combinerllor, prin organizarea bună a muncii și asigurarea unei asistențe tehnice de calitate, fiecare combiner a realizat, in medie, cite 4 hectare pe zi. „O asemenea organizare a muncii a făcut ca. in seara zilei de 18 iulie, suprafața recoltată cu griu să ajungă aici la 150 hectare, din cele 250 hectare cultivate". Viteza de lucru fiind in creștere — sublinia Iiie Cheșa, președintele unității — apreciem că în cîteva zile vom încheia atit secerișul griului, cit si însămințarea culturilor duble". Așa este, dacă avem în vedere că, prin organizarea muncii in flux continuu, la aceeași dată, cooperatorii de aici aveau in- sămințate cu culturi duble mai bina
Rentabilitatea este asigurată 

de hărnicie și disciplinăCooperativa agricolă „Lumea nouă** din Curtici este azi una din unitățile fruntașe ale județului Arad. Zicem „azi", pentru că nu sint nici doi ani de cind unitatea era considerată. din multe puncte de vedere. o unitate „problemă" — se instalase aici o anume stare de auto- mulțumire in rindul unor cadre da conducere. Exigenta și buna organizare a activităților din ferme lăsau de dorit șl, drept urmare, producțiile obținute erau sub potențialul real al cooperativei. Fapt este că, an de an. unitatea încheia activitatea cu pierderi de ordinul milioanelor de lei. Pornind de la fertilitatea ridicată a terenurilor existente aici, comitetul județean de partid a indicat să se făcă o analiză a cauzelor care au determinat producțiile mici înregistrate de către cooperativă si să fie luate măsuri pentru îndreptarea stărilor de lucruri, astfel incit intr-o perioadă cit mai scurtă unitatea să obțină rezultate la nivelul posibilităților de care dispune.Și n-a trecut decit un „ciclu" de producție pină cind cooperativa a- gricolă „Lumea nouă", condusă de acum de tlnărul inginer Dimitrie Muscă, a urcat ștacheta producțiilor la nivelul celor mai bune unități ale județului. Astfel. producția medie de griu a fost, in 1938, de 7 010 kilograme, cea de porumb de 14 992 kilograme boabe, la sfecla de zahăr s-au obținut 68 081 kilograme la hectar (cu 38 631 kilograme mai mult decit in anul anterior), iar la orz — 9 020 kilograme, la cinepă — 11 411 kilograme, niveluri deosebit de ridicate, dar care vor fi depășite in acest an. Sporind producțiile, au crescut și cantitățile livrate suplimentar la fondul de stat —- cu 1 228 tone la porumb, cu peste 6 600 tone la sfecla de zahăr etc. în ce privește producția de lapte, acestea sînt mai mari, in 1988, cu 3.150 hectolitri. Cel mai relevant este insă faptul că bilanțul economico-financiar al unității s-a încheiat, la sfirșitul anului . trecut, cu un beneficiu de peste 4 milioane Iei. Rezultatele din acest an sint și mat bune. S-au obținut, in medie la hectar, 9 560 kg griu și 8 600 kg orz, iar culturile de primăvară promit recolte superioare celor din anul trecut. Ele se apropie de posibilitățile reale existente in unitate, de priceperea și hărnicia oamenilor. Fiindcă, 

de 80 hectare din cele 110 programate.Cu aceeași răspundere pentru strtn- gerea grabnică și fără pierderi a recoltei de griu se acționează și în cooperativa agricolă învecinată Nazna. O subliniere : aici, pentru ca nici un bob să nu se piardă, ziua de lucru începe obligatoriu cu controlul riguros al modulul in care fiecare combină sau mijloc de transport a fost „etanșeizat** in seara precedentă. Acest control vizează, deopotrivă, funcționarea combinelor și umiditatea lanurilor din parcelele „stabilite" pentru ziua respectivă. Acest mod de lucru, cit și organizarea judicioasă a muncii organizatorilor au făcut ca aici suprafața recoltată să se ridice la peste 50 la sută din cea cultivată, iar culturile duble să fie insămințate pe ultimele suprafețe.Munca Ia seceriș este bine organizată și in cooperativele agricole Acățari, Sîngeorgiu de Mureș. Live- zen.i și altele. Cu toate acestea, nu peste tot recoltarea griului se desfășoară la nivelul posibilităților. Bunăoară. în cooperativa agricolă Sintana de Mureș (din același consiliu agroindustrial), pină în seara zilei de 18 Iulie recolta de griu nu a fost strîn- să decit de pe 90 hectare, din cele 400 hectare cultivate. Dar nu numai secerișul, ci și semănatul culturilor duble trebuie impulsionat. De altfel, în acest consiliu agroindustrial, însămințarea culturilor duble s-a făcut pe numai 544 hectare, din 1 900 hectare programate. Observația este, de altfel, valabilă pe ansamblul județului, unde ambele lucrări trebuie impulsionate. Și cu atit. mai mult in consiliile agroindustriale Sărmașu, Iernut. Luduș. Zau de Cîmpie și altele. care sint mari cultivatoare de griu.
Gheorqhe GIURGIU corespondentul „Scinteil”

O lucrare obligatorie . elibe,area terenului de paie, concomitent cu recoltarea

de fapt, ei, oamenii, au fost cei care, unindu-și eforturile, au obținut producții mari.Sigur, s-ar putea pune întrebarea: ce factori au determinat aceste schimbări intr-un timp atit de scurt ? Iar răspunsul n-ar putea ocoli căile sigure care stau. întotdeauna și in oricare unitate, la baza producțiilor bune: respectarea cu strictețe a tehnologiilor, buna amplasare a culturilor, alegerea unor soiuri si hibrizi de plante cu un potential biologic ridicat etc. Toate acestea sint însă, de acum, lucruri cunoscute, firești. Marea „mutație" s-a produs pe planul mentalității oamenilor — atit a ce
Din experiența Cooperativei Agricole de 

Producție „Lumea Nouă” Curtici, județul Arad

lor din conducere, cit ți a membrilor cooperatori și a mecanizatorilor — al atitudinii lor față de muncă și față de averea obștească. Oamenii au învățat să gindească temeinic orice acțiune, să dezbată problemele cu toată răspunderea lor de proprietari, producători și beneficiari, folosind cadrul și formele asigurate de democrația cooperatistă. „Problema rentabilității, a eficienței n-a mai rămas doar în atribuțiile contabilității, ci a fost însușită ca o problemă ce ne privește pe toți — spune tovarășa Leontina Ju- lean, contabila-șefă a cooperativei. Apoi, determinindu-i pe oameni să cunoască atit sarcinile, cit și drepturile lor. eliminind practica promisiunilor fără acoperire, consiliul de conducere al unității a reușit să-l cointereseze în obținerea unor rezultate mai bune. Retribuirea nu se mai face numai după suprafața lucrată in acord global, ci după producția obținută de fiecare, ceea ce au dus la o mai bună participare a oamenilor la muncă. Schimbindu-se atitudinea oamenilor față de muncă. sădind in preocupările fiecăruia grija de a obține un ciștig din fiecare leu investit, am reușit, bunăoară. să producem tona de griu cu 415 lei mai puțin decît in anul anterior, costurile fiind mai reduse la fiecare cultură. Așa am și reușit să obținem cele peste patru milioane lei beneficii**.

ARGEȘ:

Mai mult tin decit anul trecut,
dar mai puțin fata de necesarConcomitent cu celelalte lucrări de sezon, in unitățile agricole din județul Argeș se muncește intens la recoltarea și depozitarea furajelor destinate animalelor pentru perioada de stabulație. „Anul trecut unele unități agricole nu și-au asigurat cantitățile necesare de furaje — ne spune Ion Arsenescu, director cu producția zootehnică la direcția agricolă județeană. Ca atare, pentru întreținerea animalelor a trebuit să fie procurat fin din alte județe, cu cheltuieli deosebit de mari. Trăgînd învățămintele necesare, am luat din timp măsuri pentru strîngerea, in totalitate și fără pierderi, a tot ce oferă cimpul. Conducerile celor mai multe unități agricole au reușit să-și organizeze mai bine munca la recoltarea și depozitarea furajelor. In consecință, s-a încheiat coasa a doua la trlfoliene pe cele 10169 hectare, iar acum se cosesc și finețele naturale".Din datele direcției agricole rezultă că in multe unități agricole cantitățile de furaje depozitate sînt cu mult mai mari, nu numai față de aceeași perioadă a anului trecut, ci și față de planul actual. La fin, de exemplu, cele mai bune rezultate le au consiliile agroindustriale Miroși. Costești, Căteasca. Insă pe ansamblul județului, pină la 19 Iulie s-a depozitat numai 45 000 tone fin din cantitatea de 76 000 tone prevăzută. în schimb, s-au insilozat 94 000 tone din cele 95 500 tone suculente prevăzute in plan. Cum se desfă- - șoară concret această lucrare de mare importanță pentru îndeplinirea pro- - gramului județean de dezvoltare a zootehniei ?Un raid întreprins în citeva unități agricole ne-a prilejuit să con

Dacă ar fi să sintetizăm în citeva cuvinte modul de a gindi si de a acționa al oamenilor din această cooperativă agricolă am putea să le exprimăm in cuvintele : „să nu faci nimic la intimplare !“. Intr-adevăr, unitatea are o strategie a dezvoltării in perspectivă și de activitate cotidiană bine gindită și fundamentată. Și vom argumenta afirmația prin felul în care este concepută și se desfășoară activitatea din sectorul zootehnic, ce cuprinde o fermă cu 1 200 animale. De aici s-au livrat la fondul de stat, in acest an, cu peste 1 000 hectolitri de lapte mai mult decit în aceeași perioadă a anului trecut, iar media 

producției pe cap de vacă furajată a ajuns in prezent Ia 9 litri — față de numai 2—3 litri cit era a- cum doi ani. Cum se explică saltul realizat ? „Curind după ce am preluat conducerea unității, ne spune președintele cooperativei, în cadrul consiliului de conducere am analizat starea de lucruri din fermă și am hotărit să reorganizăm întreaga activitate. Am stabilit deci structura bazei furajere, necesarul calitativ și cantitativ de hrană. De pildă, pentru perioada de stabulatie din iarnă am avut in stoc 4 000 tone furaje însilozate și 700 tone de fin. Pentru acest an. în structura bazei furajere leguminoasele perene reprezintă 75 la sută. După prima coasă de lucernă am obținut 750 tone de fin, din care peste 600 tone sint depozitate pentru iarnă. in straturi alternative de lucernă si lolium. Putem spune că deja avem trei kilograme de fin pe zi pentru fiecare animal, dar vom. ajunge la cel puțin 5 kilograme pe zi“. Desigur. în structura bazei furajere mai sint si alte culturi: sfecla Sau dovleacul, care asigură producții de pină la 150 tone la hectar. Concomitent. conducerea unității și a fermei urmăresc ca furajarea să se efectueze la timp ți fără a risipi nimic din hrana animalelor.Conducerea unității și-a propus, totodată, ridicarea producției de lapte la nivelul maxim al poten

statăm preocuparea pentru a adună întreaga cantitate de masă-verde. La cooperativa agricolă din comuna Călinești, împreună cu primarul Va- sile Meilescu, ne-am convins de răspunderea cu care se muncește. Lai transport, pe lingă remorcile tractate sînt folosite numeroase atelaje. Ca urmare, s-au pus la adăpost 1 600 tone fin. 700 tone suculente si 800 tone grosiere. Cantitățile respecți-' ve depășesc cu mult pe cele din perioada corespunzătoare a anu-j lui trecut, cit și prevederile din planul pe această perioadă. Și în coope-' rativele agricole din Poenari dej Muscel, Godeni șl Schitu Golești pe] pajiști sînt nenumărați cosași și| mijloace mecanizate de recoltat fu-J raje. Și aici planul de depozitare a; finului va fi depășit. #■.Cu toate acestea, in destule uni-; tăți agricole activitatea de stringers și depozitare a furajelor se desfă-; șoară cu încetineală. Cu mare în-' tirziere au declanșat recoltarea fura-; jelor, îndeosebi a finului, cooperativele agricole Boteni și Stoenești,' unități care anul trecut s-au confruntat cu mari greutăți in furajarea ani-' maielor. Și in cooperativele agricole din consiliile agroindustriale Stolnici, Domnești, Tigveni și Curtea de Argeș nu au fost asigurate cantitățile prevăzute de furaje. Cum se aprecia la direcția agricolă, se află încă fîn nestrins pe aproximativi 2 000 hectare. Iată de ce este nevoie,1 - în continuare*de o mai bună organizare și de eforturi mai mari pentru stringerea imediată a tot ceea ce oferă cimpul.
Gheorqhe C1RSTEA corespondentul „Scinteil*

țialului vacilor din fermă. „Vrem să ajungem. încă în acest an, la zece litri de lapte de fiecare vacă furajată, spune inginerul Alexandru Tuțurigă. șeful fermei respective, în acest scop, in cadrul fermei ducem o susținută activitate de selecție și ameliorare. Toate animalele au fost supuse controlului producției de lapte, iar pe baza rezultatelor desprinse in urma ultimelor trei controale am lotizat vacile după producția pe care o dau și. pentru cele mai bune dintre ele. la următoarele însămințări artificiale, vom folosi numai material de reproducție de la tauri amelioratori. Pro- dușii pe care îi vom obține vor beneficia de cele mai bune condiții de creștere, astfel că In următorii 2—3 ani ne vom putea împrospăta întreg efectivul matcă existent". Pentru a valorifica superior potențialul productiv al rasei „Bălțata românească", se are in vedere scoaterea din efectiv a animalelor tarate și înlocuirea lor cu juninci din prăsilă proprie, care deja reprezintă peste 20 la sută din efectivul matcă.Iată, așadar, măsuri ți acțiuni menite să rentabilizeze acest sector. Rezultatele sint semnificative, în 1987, ferma producea litrul de lapte cu peste 4 lei, în 1988 — cu 3.21 iei, iar in prezent — cu 2,90 lei. Pe măsură ce producția crește, costurile scad. Totodată, trebuie precizat că îngrijitorii din zootehnie cîștigă. în medie, 4 000 lei pe lună, dublindu-și venitul față de acum un an.Menționăm și altă acțiune, semnificativă pentru afirmația că „nimic nu se face la intimplare". Urmărind să asigure timpurietatea produselor din legumicultura, și deci să le valorifice la preturi superioare, cooperativa a fost prima unitate din județ care, la 20 mai. a livrat varză timpurie din cimp. De pe 15 hectare s-au obținut aproape 450 tone varză, realizindu-se venituri de peste două milioane lei. Dar pentru a se ajunge aici a fost nevoie de inițiativă, de căutări, de muncă responsabilă. La Cooperativa Agricolă de Producție „Lumea nouă", toate acestea sînt atribute ale activității de zi cu zi.
Tristan MIHUTA 
corespondentul „Scinteil*
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24 de am de /a Congresul^ a[ IX-lea a[ parțidulfui

MĂREȚE ÎMPLINIRI SOCI A LISTE
ÎN „EPOCA NICOLAE CEAUȘESCU"

Imaginea de astăzi a industriei romanești reflectă transpunerea in fapt a concepției magistrale a tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul general al partidului, privind necesitatea dezvoltării accelerate și multilaterale a industriei, in cadrul căreia o atenție prioritară a fost și este acordată in continuare ramurilor și subramurilor industriale de virf. propagatoare de progres tehnic în întreaga economie națională prin intermediul cărora se valorifică superior potențialul industrial acumulat și capacitatea de creație științifică și tehnică a poporului. Tn condițiile revoluției tehnico-științifice contemporane sporesc și mai mult rolul și importanța industriei de mașini-unelte. electrotehnice și e- lectronice — domenii hotărîtoare ale progresului tehnic cu o contribuție majoră in asigurarea și modernizarea continuă a bazei tehnice a economiei noastre, in creșterea gradului de mecanizare și automatizare a proceselor de producție și reducerea la minimum a ponderii operațiilor manuale, cu condiții grele de lucru. Se asigură totodată pi emisele pentru realizarea unor importante creșteri ale productivității muncii, pentru obținerea unei calități superioare a produselor și o valorificare superioară - a materiilor prime.Sesizind cu clarviziune importanta ramurilor bazate pe cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii in înfăptuirea procesului amplu ți complex de dezvoltare multilaterală a economiei, de trecere treptată la o nouă etapă calitativă in dezvoltarea acesteia, tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretarul general al partidului, a formulat cu claritate, incă de ia Congresul al IX-lea al P.C.H., sarcinile ce revin acestor domenii ; „Pentru a face fată necesităților de mașini și aparate de măsură și control și automatizare, producția industriei elctrotehnice va atinge cel mai inalt ritm din sectorul construcției de mașini".Transpunind in fapt aceste indicații. in perioada 1965—1987 producția de mijloace de automatizare, electrotehnice și electronice și de mijloace ale tehnicii de calcul electronice și electrotehnice a crescut de 67 ori. cea de aparate de măsură și control electrotehnice și electronice de 18.9 ori. Totodată, cerințele de consolidare a bazei tehnice a economiei românești in procesul dinamic al industrializării socialiste a impus, ca o cerință, dezvoltarea industriei de mașini-unelte pe noi trepte calitative. Astfei. volumul producției de mașini-unelte pentru prelucrarea metalelor prin așchiere și prin alic procedee a sporit de circa 32 ori ui perioada 1965—1987. iar cel de mașini-unelte. de prelucrare prin deformare la cald de 63 ori.Aceste cifre sini elocvente pentru a demonstra dinamismul subramurilor de virf. ale industriei constructoare de mașini. Dezvoltate intr-un ritm mediu anual de 14 la sută in perioada 1966—1987. ce a devansat cu un indice de 1,5 pe cel al întregii industrii și de 1.14 pe cel al întregii ramuri constructoare de mașini. subramura electrotehnică și e- lectronică și-a sporit contribuția la realizarea productiei-niarfă a ramurii de la 2.9 la sută in anul 1965 la 4 la sută in anul 1987.De semnalat este faptul că. dacă pe ansamblul subramurii electrotehnice și electronice. modificările structurale sint mai puțin spectaculoase. cele mai intense transformări au avut loc la nivelul grupfelor și al familiilor de produse prin apa

riția unor noi tipodimensiuni sau chiar noi familii de produse, cum ar fi. de exemplu, calculatoarele electronice. dispozitivele microelectronice, motoarele electrice pas cu pas. servo și micromotoarele. liniile și celulele flexibile de fabricație, manipulatoarele și roboții industriali.Caracteristica dominantă a acestor produse, ce au provocat mutații calitative in structura subramurii e- lectrotehnice și electronice, a celei de mașini-unelte. constă in înaltul lor nivel tehnic și calitativ al proPrioritate ramurilor de virf, de înaltă tehnicitate
s*

duselor, rezultat al dezvoltării aces-. tor fabricații in consens cu progresul tehnic contemporan.O caracteristică esențială a evoluției domeniilor de virf. bazate pe cele mai noi cuceriri ale științei și. tehnicii, o constituie trecerea treptată de la dezvoltarea pe bază de licențe — caracteristică fazei. de început a fabricațiilor din aceste domenii — la realizări pe baza concepției proprii. Este aceasta o dovadă a capacității creatoare a poporului nostru, a inaltei competențe cu care tovarășa 'academician doctor inginer ELENA CEAUSESCU, eminent om politic și savant de largă recunoaștere internațională, militant de frunte al partidului și statului nostru, conduce activitatea de cercetare din țara noastră. Referindu-se la sarcinile ce-i revin activității de cercetare științifică. dezvoltare tehnologică și introducere a progresului tehnic in industria constructoare de mașini in actualul deceniu, tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu sublinia la încheierea lucrărilor primului Congres al Științei și învăță- 

mintului : „în construcția de mașini — care are un rol important in introducerea tehnicii noi și modernizarea forțelor de producție — cercetarea va trebui să pună un accent deosebit pe realizarea de mașini, u- tilaje. echipamente, instalații și linii tehnologice cu performante ridicate, de mare productivitate. Se impune să fie dezvoltată cercetarea in domeniul producției de mașint-unel- te cu comandă numerică, să se înfăptuiască intocmai prevederile programului de dezvoltare a microetec- 

tronicii. * tehnicii de calcul, mecanicii fine și optice, de realizare a unei game largi de echipamente de automatizare complexă".Se desprinde, din cele de mai sus. rolul major ce revine subramurilor d'd virf ale construcțiilor de riiâșini. cu propagatoare de progres tehnic in modernizarea bazei, tehnice a e- cpnomiei in conformitate : cu noile cerințe- ale etapei- calitativ superioare pe care o parcurge economia românească. In condițiile intensei revoluții științifico-tennice contemporane. cina accentul se pune pe productivitate. calitate, eficiență, atingerea acestor obiective nu este de conceput fără participarea dominantă, primordială a subramurilor de virf ale industriei constructoare de mașini la realizarea unor echipamente, mașini, utilaje capabile să transpună în practică aceste cerințe.Coordonatele definitorii ale strategiei dezvoltării intensive a industriei construcțiilor de mașini, concretizate in modificările de profunzime și amploare in structura acestei ramuri, creșterea cu prioritate a 

subramurilor șî sectoarelor de înaltă tehnicitate care valorifică cu eficientă ridicată resursele materiale și munca socială, realizarea de produse de inalt nivel tehnic si calitativ. cu un grad superior de competitivitate pe piețele externe au determinat amplificarea și diversificarea contribuției acestor subramuri ale construcției de mașini la dezvoltarea economi co-socială a tării, la modernizarea bazei tehnico-mate- riale. la creșterea gradului de tehnicitate a întregii producții prin împle- 

mentarea largă a mecanizării, automatizării. robotizării și electronizării in întreaga economie.Adoptarea unor ample și complexe programe privind modernizarea și mai buna organizare a proceselor de producție in toate sectoarele de activitate. așezarea la, baza întregii activități a celor mai noi cuceriri - ale științei, ale revoluției tehnico-științi- l’ice in general a contribuit fără îndoială la sporirea contribuției subramurilor de virf ale industriei construcțiilor de mașini la dotarea, mecanizarea și. automatizară unor procese de producție. Astfel, numai in ultimul cincinal au fost create 130 sisteme de automatizare și mecanizare complexă a proceselor de producție din industrie, urmind ca. pină la finele actualului cincinal, producția industrială realizată in sisteme mecanizate si automatizate să atingă o pondere de peste 90 la sută.Asigurarea unui grad ridicat de mecanizare și automatizare a proceselor de producție și modernizarea proceselor tehnologice va permite, atit in cadrul industriei construcțiilor de mașini, cit și in celelalte ramuri 

ale economiei naționale, reducerea la minimum a ponderii operațiilor manuale asigurind. pe lingă importante creșteri de productivitate a muncii, și premisele obținerii unei calități superioare a produselor realizate și ale unei valorificări superioare^ma- teriilor prime și. prin aceasta, sporirea eficientei întregii activități și asigurarea unor condiții favorabile dezvoltării generale a tării, ridicării nivelului de trai material și spiritual al poporului nostru.Obiectivele dezvoltării economice 

pentru deceniul următor și. in primul rind. pentru cincinalul 1991—1995. pornesc de la faptul că nivelul de dezvoltare a principalelor sectoare industriale, a producției fizice pe locuitor corespunde cerințelor unei societăți dezvoltate. în aceste cortdiții, sublinia țOvarâșul Nicolae Ceaușescu, secretarul ’general al partidului, in expunerea prezentată la forumul democrației din noiembrie anul trecut. „va trebui să punem in centrul preocupărilor dezvoltarea intensivă a întregii activități industriale, înfăptuirea programelor de organizare științifică și modernizare a producției și a muncii, pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, realizarea unei noi calități a muncii, a producției in toate domeniile de activitate".Această idee de fond iși găsește o puternică reflectare in proiectul Programului-Directivă al Congresului al XIV-lea al Partidului Comunist ’ Român cu privire Ia dezvoltarea econom’ico-so- cială a României in cincinalul 1991—1995 și. orientările de perspectivă pină in anii 2000—2010, care 

prevede dezvoltarea intensivă a economiei românești prin accentuarea laturi.br calitativ-intensive. materializată in sporirea semnificativă a gradului de valorificare a resurselor pe calea creării unor produse complexe. de prelucrare superioară, ce încorporează un, volum sporit de muncă de concepție si muncă de inaltă calificare, asigurind o eficientă sporită a întregii activități. Aceasta implică promovarea, la nivelul fabricațiilor de produse, a unor soluții bazate pe cele mai noi cuceriri ale 

științei și tehnicii care să asigure realizarea unor produse de inaltă performanță cu consumuri reduse de materii prime, materiale și energie. In acest fel se va asigura, la nivelul ■anului 1990. <> reducere cu 19 la sută a consumurilor specifice’ medii de laminate feroase a întregii ramuri, o ■diminuare substanțială a consumului de metale neferoase din industria electrotehnică. Aceasta va permite ca. pe baza aceluiași volum de materii prime și materiale, de consum de energie, să se obțină, la nivelul anului 2000. printr-o’ valorificare superioară. pe baza unor tehnologii noi și modernizate, o creștere de 40—.50 la sută a valorii producției-marfă. iar in unele sectoare chiar și mai mult.In actualul cincinal și următorul deceniu se va continua și accentua procesul complex de innoire și perfecționare a structurii industriei construcțiilor de mașini ca o necesitate izvorită din cerințele revoluției știin- țifico-tehnice contemporane. din impactul acesteia asupra reproducției socialiste lărgite. Restructurările ce vor avea loc la nivelul ramurii vor viza promovarea prioritară a subra

murilor al căror progres este condiționat de cele mai noi realizări din domeniul științei și tehnicii și care beneficiază de tehnologii de inalt randament ce valorifică superior potențialul material și uman al. tării noastre. La nivelul anului 1990. produsele industriei electronice, inclusiv mijloacele tehnicii de calcul, vor atinge un nivel de 30—31 miliarde Iei, cu 62—67 la sută mai mult față de prevederile planului pe anul 1985, iar volumul producției industriei de mecanică fină și optică să fie. în același an. de 21—22 miliarde lei. Aceasta înseamnă un indice de devansare a producției-ntarfă industriale de. respectiv, 1.2 și 1.1. Se va realiza astfel, incă din cursul actualului cincinal, o pătrundere masivă a electronicii in toate activitățile economico-sociale. producția acestei subramuri de virf fiind orientată prioritar spre : dezvoltarea cu precădere a producției de componente electronice, mijloace de automatizare, echipamente de e- lectronică industrială și profesională. noi minicalculatoare și microcalculatoare. pentru conducerea proceselor industriale și tipuri evoluate de echipamente periferice. Aceasta va permite intensificarea procesului de automatizare și electronizare a intre- gii activități economico-sociale. materializată in joncțiunea dintre mecanică și electronică in sfera industrială. atit in ceea ce privește mijloacele de producție, cit și produsele și va favoriza dezvoltarea rapidă a fabricațiilor de mașini-unelte cu co- mandă-program, a centrelor de prelucrare. a sistemelor și celulelor flexibile. a manipulatoarelor și roboților industriali, a sistemelor complexe de comandă și control al proceselor industriale sau a unor utilaje tehnologice complexe etc. Dezvoltarea selectivă a acestor fabricații in paralel cu modernizarea producției subramurilor tradiționale ale construcției de mașini va conduce la modificarea configurației structurii acestei ramuri in lumina strategiei generale de dezvoltare complexă, preponderent calitativă a industriei românești in conformitate cu tendințele progresului tehnic, contemporan, a cerințelor generale ale economiei noastre, și a celor manifestate pe plan mondial.Această coordonată de modernizare structurală prin creșterea accelerată a volumului subramurilor avansate și diminuarea producției celor mai consumatoare de materii prime si materiale, combustibil și energie se îmbină organic cu capacitatea industriei construcțiilor de mașini de a se adapta la cerințele și exigentele complexe ale dezvoltării economiei românești, ale compețițivității internaționale. Tocmai in acest sens, accente prioritare vădesc, in lumina prevederilor proiectului Programu- lui-Directivă al Congresului al XIV-lea al partidului. produsele destinate să contribuie Ia modernizarea bazei tehnice a economiei, utilajele complexe de mare tehnicitate și. în general, produsele cu performante ridicate, cu grad superior de valorificare a resurselor de materii prime și energie ce răspund exigențelor și cerințelor competitivității pe piața externă. Aceasta va determina modificări la nivelul microstructurilor industriale ce completează și desăvirșesc mutațiile survenite in ansamblul structurii industriale.
Elena PELINESCUInstitutul de Economie IndustrialăFoto : S. Cristian

Noile cetăți ale Sucevei
Un oraș modern, Aproape fn întregime reclădit, in ultimele două decenii. Au lucrat aici și arhitecții, și constructorii cu o admirabilă frenezie, vizibilă in liniile arhitectonice proprii acestui timp, inspirate. cutezător clădite din beton și sticlă, intr-un spațiu de mare limpezime atmosferică, ciomi- nind valea riului Suceava.Arhitecții și constructorii...Au plămădit orașul cu gindul la viitor. Nu au avut la îndemină aproape nimic deosebit din ceea ce numim de obicei zestre urbanistică mai veche sau mai nouă. Nu au avut, pentru că Suceava s-a prezentat, la ora marilor înfăptuiri ale acestui timp, cu chipul unui tirg prăfuit — ca atitea alte tirguri. Un tirg ieșind din anonimat doar prin vestigiile materiale ale gloriei Mușatinilor. vestigii păstrate. conservate cu dragoste și adine fior de trăire patriotică. Fără cetatea amintitoare a vitejiei plăieșilor lui Ștefan cel Mare și Petru Rareș. Suceava s-ar fi cufundat și mai in adincul anonimatului de tirg adunat in jurul unei străzi principale. etalind clădiri din paiantă. care, vorba unui sucevean cu părul alb. „se sprijineau una pe alta, să nu cadă 1"După cel de-al IX-lea Congres al partidului, și Suceava intră in conul de lumină al fundamentalelor transformări, al strălucitelor înnoiri și înfăptuiri socialiste. De abia in această perioadă capătă orașul, in primul și in primul rînd, puteri noi — se construiește in lunea riului moderna platformă industrială, reunind. treptat, etapă cu etapă. mari intreprinderi menite să valorifice bogățiile naturale ale acestui picior de plai. File de istorie : septembrie 1977, iulie 1S82 vizitele tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretarul general al partidului in municipiul Suceava,

prilej cu care s-au studiat posibilitățile de dezvoltare a unităților economice, industriale ale orașului și județului in general, de- monstrindu-se incă o dată rolul politicii de industrializare. Spunea secretarul general al partidului : „In cetatea de scaun ni s-a vorbit despre distrugerile care au avut loc și despre preocuparea de a păstra și restaura acest monument istoric pentru a înfățișa oamenilor muncii trecutul minunat de luptă al poporului. Desigur, astăzi nu mai ridicăm asemenea cetăti. Ridicăm insă noi cetăti care nu vor mai putea fi distruse de nimeni. Cetățile noastre sint industria, agricultura, știința și cultura". Și. așa cum s-au petrecut lucrurile in atitea alte părți de țară, scoțind la lumină e- nergii umane și materiale latente pină atunci, oamenii plaiului sucevean au fost chemați, astfel, la puternică afirmare, la împlinire multilaterală a personalității lor, prin propriile forte.Acesta a fost început de istorie nouă și aici, la Suceava. o renaștere, o rein- temeiere pe baza amplului proces declanșat de partid de industrializare socialistă a României. Toți cei cu rare am stat de vorbă în timpul documentării noastre au mărturisit același lucru, folosind, desigur, alte cuvinte : făurirea^ platformei industriale șr aici, la Suceava, a însemnat făurirea noii puteri de creație a orașului.— Dacă orașul a întinerit, dacă el a crescut in douăzeci de ani de citeva ori ți ca suprafață, dar. mai ales, ca populație tînără, confortabil instalată in noile cartiere inspirat construite. asta se datorește industriei moderne plămădite și în colțul nostru de țară — ne spunea, de pildă. Petre Boariu. maistru la Combinatul de Prelucrare a

Lemnului. Acesta este rodul ințeleptei politici a partidului de repartizare judicioasă a forțelor de producție pe- tot teritoriul țării. Eu știu ce spun, am fost de la începuturi aici, de cind in combinatul nostru lucram o mină de oameni, iar acum ne numărăm cu miile. Și. asculta- ți-mă pe mine, nu numărul contează — vreau să âtă înțelegeți bine ! — ci statutul de azi al acestor oameni, statutul lor profesional și de cetățeni. Li s-au creat aici locuri de muncă și nu au mai plecat prin țară după lucru — știți cum se spunea, că se umple țara cu moldoveni, buiesc la Timișoara, la Hunedoara, la Craiova și la Brașov, la Tirgoviște și la Constanța, făcind orice ca să se realizeze profesional. Creindutse acasă la. ei. in toată Moldova, deci și la Suceava, industrie modernă. a fost dintr-o dată nevoie de electrotehnicieni, mecanici, automatiști elec- troniști... Fiecare fabrică, fiecare uzină au fost de la început, și sint și acum, a- devărate școli de calificare profesională. de specializare, de perfecționare. Priviți orașul nostru, e frumos. nu ? Puterea lui e concentrată în platforma noastră industrială.— Oamenii s-au construit și se construiesc pe ei înșiși, construindu-și, totodată, uzina și orașul — își exprima părerea și Ion I.ungu. maistru la întreprinderea de Utilaje și Piese de Schimb, de pe aceeași platformă industrială. Chipul orașului e de nerecunoscut, este adevărat. dar și oamenii, in adincul conștiinței lor, s-au schimbat și se Schimbă necontenit. Este și firesc să se intîmple lucrurile în acest fel, ceea ce vă spun eu nu este o formulă de complezență. Stați de vorbă cu oamenii, chestionați-! și veți descoperi la ei o anumită mentalitate,

specifică acestui timp. Și este specifică nu numai sucevenilor. după cum mi-am dat eu seama, mai umblind prin țară. O mentalitate de oameni ofensivi. întreprinzători. dornici să se realizeze profesional și ca oameni, ca cetățeni. își doresc mai mult, din toate punctele de vedere, deprind și stăpinesc meserii, care nu s-au pomenit la Suceava de cind este ea, își doresc casă bună, frumoasă. iși unesc forțele a- jutindu-i pe constructori să dea mai repede in funcțiune blocuri de locuințe, ii țin din scurt ca acestea să arate trumos, bine finisate. Au învățat foarte bina, majoritatea lor, că interesul general — lucru esențial 1 — trebuie satisfăcut în primul rind pentru a le .fi lor, fiecăruia, bine, pentru a avea mereu orizonturi noi de împlinire individuală» Le știți toate astea ca și mine, dar ele îmi vin in . fiind și in. cuvint acum pentru că m-ati stirnit să vorbesc despre oameni și despre preocupările lor, despre năzuințele lor.— Mărturiseați că vă place orașul, că e frumos, modern, că e o bijuterie urbanistică in acest colț de țară — ne spunea Veronica Varasciuc, operatoare chi- mlstă la Combinatul de Fire, Celuloză și Hirtie. Nimic nu ar fi fost din toate acestea fără industria construită aici. Ba da. fără industrie ar fi fost tot vechiul tirg al Sucevei. Pentru că. să știți, industrie, aici, nu a fost. Pagini de glorioasă istorie, din trecut. da. s-au scris la Suceava. Aceste pagini sint sacre în Marea Cronică a Tării. Dar se putea trăi, în continuare, numai cu atit ? în nici un caz ! Secolele de vegetare, ca să mă exprim așa, ale oamenilor de aici, lipsiți de un orizont de afirmare, ceea ce i-a și făcut pe unii literați să formuleze adevărul despre

„orașele in care nu se în- timplă nimic", stau mărturie. A trebuit să ne construim noi, cu miinile și mintea noastră, nouă istorie. Suceava nouă fără industrie nu ar exista. Despre asta iși dau seama și copiii — aceasta e starea de spirit, mentalitatea la noi : să ne clădim viitorul pe vatră de industrie tot mai modernă, mai competitivă.Spuneam că toți sucevenii pe care i-am abordat cu întrebările noastre despre vechiul și noul oraș, despre gindurile lor de viitor sau despre cele consacrate prezentului, ne-au mărturisit, in cuvinte deosebite. același lucru : procesul industrializării socialiste constituie sensul existenței lor. al orașului lor. Despre trecut, discuțiile se încheagă greu la Suceava, spre mirarea noastră, cu- noscind cit de comunicativi sint moldovenii. Nu ne-am putut stăpini și i-am mărturisit această constatare inginerului Horea Botezan, șeful atelierului de proiectare de la întreprinderea de Mașini Unelte.— Nu sint surprins de ceea ce-mi spuneți — ne-a replicat. E incomod pentru un sucevean să discute despre orașul de altădată, care, in fond, nici nu a

fost oraș, ci un tirg ponosit, toată lumea ii știa. S-au despărțit de el pină și in amintire, fără regret. Socotesc că acesta este drumul drept, cel ales, al industriei. Asta in ceea ce-i privește pe cei mai in virstă; in legătură cu . generațiile ntai tinere, acestora li se pare chiar nefiresc să discute despre o Suceavă pe care nici nu au cunoscut-o decit din povestiri sau din fotografii. Ei vor să discute despre Suceava de acum și despre cea de miine — și așa e și drept. Și nu se poate aduce vorba despre toate acestea decit situindu-ne in spațiul industriei, pentru că industria socialistă i-a dat orașului aripi puternice. zbor cutezător. A- ceasta este viata lor, a sucevenilor de virstă tinără sau mijlocie. înțeleg că fără industrie nu se poate.Da, un zbor puternic, un zbor cutezător. în perioada anilor de după cel de-al IX-lea Congres al partidului au fost alocate, pentru dezvoltarea economică. social-culturală și e- dilitar-gospodărească a Sucevei peste 29 de miliarde lei. Maistrul Petre Boariu ne spunea că sucevenii nu au mai plecat in alte locuri din țară să deprindă o meserie — au ră

mas acasă, aici, la Suceava. unde s-au creat in a- cest răstimp al marilor împliniri peste 40 000 de locuri de muncă. In Suceava. unde nu a fost nici un fel. de industrie, in înțelesul strict al cuvîntului. au fost amplasate pe platforma industrială 26 de unități economice, mari întreprinderi de construcții de mașini, de chimie industrială. ale industriei ușoare și alimentare. Dintre acestea 26. 19 sint de interes republican.Străbatem platforma industrială din lunca riului Suceava, de la un capăt la altul. Se înșiruie aici mindre ctitorii ale „Epocii Nicolae Ceaușescu". noile cetăti ale orașului, cetăți industriale, izvoarele lui de putere, cum atit de sugestiv se exprima interlocutorul nostru, maistrul Ion Lungu. la un moment dat. Ne primesc ca oaspeți colectivele muncitorești de la Combinatul de Prelucrare a Lemnului, de la întreprinderea de Utilaje și Piese de Schimb, de la întreprinderea de Mașini Unelte, de la întreprinderea de Reparații Auto. Integrata de Lină, de la Combinatul de Fire. Celuloză și Hirtie și altele. Cum să mai discuți despre vechea Suceavă, tirg care avea, pină mai ieri, ca

industrie două mori sistematice și o așa-zisă fabrică de culori de pămint? Cum să amintești cu nostalgie despre o Suceavă a maghernițelor, cu o populație de circa 10 000 locuitori în 1938. anul cel mai prosper al vechiului regim burghezo-moșieresc ? De ce nostalgie, pentru ce și după ce ? După imaginea de mizerie, de vegetare, de lipsă de orizont uman ? Da, sucevenii sint gata să discute cu mare interes despre faptul că în 1965, anul celui de-al IX-lea Congres al partidului, populația orașului, ridi- cindu-se la circa 37 000, avea mari speranțe, certitudinea unui viitor luminos. îl gindeau așa sucevenii — luminos, și așa l-au și făurit o dată cu făurirea platformei industriale a cărei producție este astăzi de 14 ori mai mare ca in anul 1965. Așa a fost posibil să-și reconstruiască din temelii orașul — a- proape 38 000 de apartamente au fost date la cheie noilor locatari. Un singur cartier, unul singur — ..Cuza Vodă" sau „Obcina" sau „Ștefan cel Mare" sau ..George Enes- cu“ — ar putea cuprinde astăzi toată populația Sucevei din anul 1944, de pildă. Suceava contemporană numără o populație de

105 000 suflete care, vorba unuia dintre interlocutorii noștri, s-au despărțit de trecut fără regrete, socotind că drumul ales de ei, la îndemnul partidului — drumul unei industrii socialiste moderne — este singurul drum posibil pentru construirea unei, vieți prospere, libere, demne. Suceava modernă. Suceava oraș al viitorului, dimensiunile. proiectele lui regăsindu-se. asemeni tuturor localităților țării, in proiectul Programului-Di- rectivă al Congresului al XIV-lea al partidului, care vorbesc despre miine, despre România anilor 2000, avind argumentele ferme ale împlinirilor de azi. Sint temeiuri pentru care oamenii acestor locuri și-au exprimat inalta satisfacție, deplina adeziune la propunerea ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales in funcția supremă de secretar general al partidului. Temeiuri ferme pentru ca visele să devină realitate. Temeiuri ferme ca Civilizația afirmată Ia Timpul prezent să însemne împliniri și mai trainice pentru Viitor.
Smaranda OTEANU 
Sava BEJ1NAR1L)Foto : E. Dichiseam!
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O concepție novatoare, de amplă perspectivă, 
privind creșterea rolului conducător al partidului 

în făurirea societății socialiste
(Urmare din pag. I)vital al societății, „de la care iradiază lumina si căldura dătătoare de viată, conștiința cea mai înaintată", definește într-o viziune novatoare conținutul si modalitățile de înfăptuire a conducerii politice de către partid — forța dinamizatoare a democrației muncitorești- revolutionare —, pune în evidență raporturile dialectice dintre partid, stat și noile organisme democratice. Totodată, se subliniază corelația dintre munca și conducerea colectivă și răspunderea personală, fiecare alcătuind sfere distincte, care se întrepătrund, fără a se elimina reciproc necesitatea asigurării participării reale, efective a tuturor oamenilor muncii la conducerea vieții economico-sociale în calitatea lor de proprietari, producători și beneficiari, de făuritori constienti ai noului destin al patriei. La temelia tuturor marilor înfăptuiri în domeniul dezvoltării forțelor și relațiilor de producție, al perfecționării activității economice și sociale. al adincirii caracterului democratic al mecanismului de conducere și organizare a întregii activități se află proprietatea socialistă. a cărei dezvoltare și întărire constituie, așa cum se relevă in cuprinsul volumului, o preocupare de prim ordin a partidului, a statului, o înaltă datorie a tuturor cetățenilor patriei.In contextul marilor transformări socialiste, al mutațiilor profunde din conștiința oamenilor, lupta pentru afirmarea hotărîtă a noului. însușirea și aplicarea celor mai înaintate cuceriri ale științei și tehnicii contemporane, ale cunoașterii umane stimulează puternic promovarea spiritului revoluționar în întreaga activitate economico-socială — condiție fundamentală a înfăptuirii cu succes a politicii interne și externe a partidului și statului nostru.Un loc important in strălucita operă teoretică și în impresionanta activitate practică, desfășurată cu exemplară dăruire patriotică. revoluționară de tovarășul Nicolae Ceausescu, il ocupă perfecționarea stilului și metodelor de conducere a organelor și organizațiilor de partid, cerință fundamentală a întăririi partidului, a unității sale politice, ideologice și organizatorice. In această ordine de preocupări. în volum sînt selectate
Răspund 
eficientăTranspunerea în viată a mărețelor obiective stabilite de Partidul Comunist Român privind făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate depinde intr-o măsură ho- tăritoare de modul in care, folosind cu pricepere pirghiile și instrumentele mecanismului economico-fi- nanciar, se reușește să se asigure utilizarea cu maximum de randament a resurselor materiale, umane si financiare de care societatea dispune în fiecare moment.în vederea dirijării și reglării fenomenelor și proceselor economice, mecanismul economico-financiar dispune, in principal, de planul național unic de dezvoltare economico-socială și de autogestiune economico-finan- ciară. Buna funcționare a mecanismului presupune o imbinare armonioasă între conducerea de la centru, pe baza planului national unic și inițiativa creatoare a oamenilor muncii. plenar stimulată de cadrul larg democratic creat în perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului. Firește, avîndu-se mereu în vedere cerințele legilor economice obiective și condițiile concrete din fiecare etapă de dezvoltare. Așa cum sublinia tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU la Plenara C.C. al P.C.R. din iunie a.c. și cum reiese cu claritate din proiectul Programului-Directivă și din Tezele pentru Congresul al XIV-lea al partidului, creșterea răspunderii diferitelor organisme de stat, creșterea răspunderii centralelor și întreprinderilor. autoconducerea trebuie să ducă nu la slăbirea conducerii, ci. pe baza planului unic, la creșterea răspunderii fiecărei unități, a fiecărui organism, in buna administrare a proprietății socialiste, in înfăptuirea neabătută a legilor, a programelor de dezvoltare economico-socială a patriei.Complexitatea conducerii activității economice, ca și cerința asigurării armonizării intereselor generale cu acelea ale întreprinderilor ori ale colectivelor de oameni ai muncii din cadrul acestora impun existenta în cadrul mecanismului economic și a unor instrumente adecvate. între acestea menționăm indicatorii de plan, normele și normativele eco- nomico-financiare, sistemul de retribuire, sistemul preturilor și sistemul pîrghiilor financiare, intre toate acestea manifestindu-se o serie de raporturi de interdependentă.Bunăoară, sistemul dc retribuire a muncii, avind la bază principiul socialist al repartiției după cantitatea, calitatea și însemnătatea socială a muncii, are menirea de a asigura cointeresarea materială a celor ce muncesc in creșterea permanentă a producției, a productivității muncii. Or — așa cum a subliniat in repetate rînduri secretarul general al partidului — fără creșterea în ritm mai rapid a productivității muncii atît la nivel micro, cit și macroeconomic, nu se poate asigura majorarea retribuțiilor ; numai în acest fel se pot obține resursele necesare atit pentru sporirea veniturilor individuale ale oamenilor muncii, cit și pentru constituirea fondului din care să se acopere cheltuielile generale ale societății.„Productivitatea muncii a fost, este și rămîne un factor revoluționar si trebuie să acționăm întotdeauna pentru creșterea continuă a acesteia" — arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta plenară a Consiliului Național al Oamenilor Muncii. Sistemul de retribuire în vigoare, instituit în baza Legii nr. 1/1986, acționează, în acest sens, ca o pirghie de prim ordin a mecanismului economico-financiar. avînd în vedere că retribuirea personalului muncitor se realizează în acord global și in acord 

texte care abordează profund și multilateral concepte de cea mai mare insemnătate : centralismul democratic. principiu fundamental al structurii organizatorice și al activității partidului ; dezvoltarea democrației interne de partid — parte constitutivă a democrației muncitorești. socialiste ; creșterea responsabilității organelor și organizațiilor de partid, a comuniștilor în respectarea fermă a disciplinei de partid, in aplicarea neabătută a hotărîrilor de partid și a legilor tării ; spiritul critic și autocritic — expresie a democratismului vieții partidului ; calitățile moral-politi- ce. cultural-științifice. profesionale ale membrilor de partid — cerințe ale participării active a comuniștilor la înfăptuirea Programului partidului ; politica de cadre — atribut esențial al Partidului Comunist Român în exercitarea rolului său conducător în societate. Pornind de la faptul că avem un partid puternic, de masă, strîns legat de interesele șl aspirațiile oamenilor mpncii, se subliniază pregnant că trebuie să se acționeze și în viitor cu toată hotărîrea pentru creșterea rîndurilor partidului cu cei mai buni și mai înaintați muncitori, țărani. intelectuali, că trebuie pus un accent mai mare pe calitatea de membru de partid, acordîndu-se și în continuare atenția corespunzătoare primirii în partid a muncitorilor. deoarece „am fost, sintem și trebuie să rămînem partidul clasei muncitoare, clasa cea mai înaintată a societății noastre. clasa care are menirea istorică de a asigura făurirea socialismului și comunismului în patria noastră. în întreaga lume !“Conducerea unitară de către partid a întregii activități ideologice. politico-educative de masă, a procesului de formare a omului nou constituie o cerință obiectivă a făuririi socialismului, un domeniu important în care se înfăptuiește rolul de conducător politic al partidului. Substanțialele extrase din opera tovarășului Nicolae Ceausescu, publicate in volum, relevă puternica personalitate și geniala gindire novatoare ale secretarului general al partidului. întreaga activitate ideologică si politico-educativă desfășurată după Congresul al IX-lea fiind o ilustrare vie a luptei împotriva dogmelor și a închistării, a efortului susținut de înnoire — pe baza aplicării creatoare a principii
ere și inițiativă pentru funcționarea 

a mecanismului economico-financiardirect, sistem ce cointeresează personalul muncitor in creșterea producției și a productivității muncii : depășirea producției planificate permite creșterea corespunzătoare, neplafonată a veniturilor, tot așa cum nerealizarea producției sau neînde- plinirea obligațiilor de la locul de muncă duce la diminuarea retribuției. Asemănător acționează și alte pirghii ale mecanismului de retribuire, cum sint, de pildă, prevederile Legii privind perfecționarea sistemului de retribuire pentru stimularea producției de export și a exportului.în contextul pîrghiilor și instrumentelor de bază ale mecanismului economic asupra cărora se insistă în documentele pentru Congresul al XIV-lea al partidului o importanță deosebită se acordă sistemului de prețuri. Prin modul de stabilire a preturilor, prin principiile riguroase care stau la baza așezării acestora. este necesar să se stimuleze permanent reducerea consumurilor materiale, a costurilor în general, în 
Mi pfeciul Prograimitai-fcîivă si Tezele penîru Congresul 

al ffl lea al partidului noi si cmezătoare orizonturi 
dezvoltării socialiste, multilaterale a patriei

condițiile realizării unor produse cu parametri tehnici și calitativi superiori. Și sint create condiții necesare pentru respectarea neabătută a acestei cerințe. Astfel, la inițiativa și cu aportul determinant al secretarului general al partidului. în contextul preocupărilor privind perfecționarea de ansamblu a mecanismului economico-financiar. in anul 1988 sistemul de formare a prețurilor a fost îmbunătățit. Legea a- doptată în acest domeniu statuează principiul că preturile de producție se formează pe baza costurilor planificate, considerate drept limită maximă ce nu poate fi depășită, la care se adaugă rentabilități diferențiate în funcție de destinația produselor (pentru consumul intern sau pentru export). In baza acestui principiu și in concordantă cu cerințele dezvoltării de tip intensiv se creează condiții ca nivelul rentabilității și al beneficiului să depindă direct de eforturile producătorului pe linia realizării unor produse cu costuri mai mici decit cele planificate. De asemenea, prin diferențierea nivelului rentabilității în funcție de destinația produselor se acționează puternic pentru stimularea intreprinderii și a personalului muncitor în realizarea și depășirea producției pentru export, pentru care nivelul reiîtabilitătii admise este mai' mare decit la produsele destinate consumului intern. Și in acest caz rezultă limpede modul în care asigură mecanismul pîr- ghiile si instrumentele de orienta"?, a spiritului creator, de inițiativă al oamenilor muncii, cointeresindu-i in îndeplinirea unor obiective de interes major.In mod constant, după Congresul al IX-lea al partidului și cu deosebire în actuala etapă de dezvoltare intensivă, calitaiivă in care ne aflăm in cadrul pîrghiilor financiare un loc deosebit de important l-a ocupat și il ocupă beneficiul, care constituie atit sursa principală de formare a fondurilor proprii destinate autofinanțării unităților și stimulării materiale pe calea participării la bene

lor socialismului științific, a cunoașterii aprofundate a vieții, a realităților istorico-sociale — a concepției revoluționare privind edificarea socialismului și formarea omului nou. în spiritul cerințelor Programului ideologic al partidului— el însuși impresionantă arhitectură a devenirii omului, genial concepută de conducătorul partidului și statului nostru — este subliniată necesitatea intensificării activității politice, educative, culturale, de ridicare a conștiinței revoluționare, a înarmării întregului nostru popor cu noile cuceriri ale științei și tehnicii, ale cunoașterii umane. în această privință, este definit cu limpezime un cuprinzător ansamblu de măsuri pentru creșterea răspunderii tuturor factorilor educaționali — organe și organizații de partid, organisme ale democrației muncitorești-revoluțio- nare, organizații de masă și obștești, instituții ideologice, de cercetare în domeniul științelor sociale, de invătămint și cultural-educative, mijloace de informare în masă— în formarea profilului moralspiritual al omului nou. dezvoltarea patriotismului militant, angajarea revoluționară, cu deplină răspundere, acolo unde o cer interesele patriei, dezvoltarea spiritului de cinste. de omenie, de respect pentru proprietatea socialistă. combaterea a tot ce e străin de concepția noastră despre lume si viată, promovarea eticii și echității socialiste.Una dintre realitățile edificatoare, definitorii ale societății românești contemporane este unitatea întregului popor in jurul și sub conducerea Partidului Comunist Român. Acest aspect esențial al vieții noastre contemporane, puternic reliefat in opera tovarășului Nicolae Ceaușescu, se înfăptuiește prin integrarea tot mai profundă a partidului în viata și activitatea societății, a poporului, prin împletirea tot mai strinsă. tot mai organică a existenței sale cu viata tuturor cetățenilor patriei. Organism viu. puternic, sănătos, supus el însuși unor transformări si înnoiri in pas cu cerințele noilor realități, partidul nostru transpune neabătut în viată unul dintre principiile fundamentale ale activității sale : construirea socialismului cu poporul și pentru popor. Pentru aceasta partidul acționează neîncetat în vederea întăririi și dezvoltării continue a formelor democratice, per- 

ficii a colectivelor de oameni ai muncii, cit și o sursă importantă de venit pentru bugetul statului. în cazul beneficiului peste plan, dacă el este urmarea efortului propriu, partea care rămîne la dispoziția întreprinderii este mai mare decît in cazul beneficiului planificat. Mai mult, conform legii, beneficiile obtinme suplimentar prin reducerea costurilor de producție peste sarcina planificată rămin in totalitate la dispoziția întreprinderii respective în primul an și in proporție de 50 la sută in următorii patru ani. Ceea ce arată că beneficiile. rentabilitatea trebuie asigurate pe căi economice, adică prin fructificarea pe un plan superior a muncii săciale. vii și materializate. și nu pe calea paleativelor, a „umflării" preturilor.In esență deci, buna funcționare a mecanismului de conducere a economiei naționale nu se poate asigura decît dacă mecanismul economico-financiar al intreprinderii — ca verigă de bază a economiei — funcționează în condiții optime. In 

cadrul actualului mecanism economic al autoconducerii muncitorești, după cum am văzut, sint create condițiile pentru ca la nivelul unităților economice, prin respectarea cerințelor principiilor autoconducerii. autogestiunii economico-fi- nanciare și autofinanțării, activitatea să se desfășoare conform parametrilor impuși de mecanism. Aceasta însă nu se realizează de la sine, ci depinde de răspunderea cu care acționează în mod concret fiecare colectiv, fiecare om al muncii în parte — aceasta este ideea majoră subliniată în repetate rinduri de secretarul general al partidului.Iar mecanismul economico-financiar dispune de pirghii care acționează nu numai in domeniul stimulării. ci și in sfera răspunderii materiale nemijlocite atit a fiecărui om al muncii, cit și a organelor de conducere colectivă. Oamenii muncii. în tripla lor calitate de proprietari, producători și beneficiari, răspund pentru conducerea directă și eficientă a fiecărei unități economice, pentru gospodărirea judicioasă a părții din proprietatea socialistă dată spre administrare și dezvpltare. Ba rindul său, consiliul oamenilor muncii poartă răspunderea nemijlocită pentru realizarea integrală a producției fizice planificate și a celorlalți indicatori de plan, avînd obligația de a acționa pentru valorificarea superioară a potențialului tehnico-productiv al unității, pentru realizarea unei eficiente maxime, care să permită atit acoperirea integrală a cheltuielilor din care să se poată alimenta fondurile proprii, cit si constituirea fondului de dezvoltare a societății. Răspunderi deosebite revin și biroului executiv al consiliului oamenilor muncii. Astfel, de exemplu, membrii acestui birou poartă răspunderea materială colectivă, inclusiv pentru beneficiul nerealizat de unitate ca urmare, a neîndeplinirii sarcinilor de producție stabilite prin plan sau a depășirii consumurilor normate, dacă din vina lor nu s-au luat măsurile necesare pentru asigurarea 

fectionării și bunei funcționări a cadrului institutionalizat. stringerii legăturilor cu masele, asigurării participării active a tuturor oamenilor muncii la întreaga activitate economico-socială, politicii interne și ceastă privință, un are — așa cum se volum — FrontulUnității Socialiste, organismele sale, care coordonează și unesc toate categoriile sociale si toate organizațiile și organismele din statul nostru într-o direcție unică. Așa cum se subliniază în Programul partidului — carta fundamentală ideologică și politică a partidului nostru — în întreaga perioadă de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare spre comunism are loc o dezvoltare și o omogenizare a națiunii socialiste, procesul de creare a poporului unic muncitor, animat de aceleași năzuințe și interese comune. de a-și construi in mod conștient viitorul prosper, liber și independent. de a asigura deplina egalitate in drepturi și afirmarea principiilor de echitate și etică socialistă și comunistă, de ridicare necontenită a patriei noastre socialiste pe cele mai inalte culmi . de progres și civilizație.Strălucită apariție editorială, cu- prinzind idei și teze de excepțională însemnătate datorate genialei și clarvăzătoarei gindiri revoluționare a conducătorului partidului și statului nostru. volumul „Nicolae Ceaușescu : Creșterea rolului conducător al partidului — necesitate obiectivă a făuririi societății socialiste" dobindește semnificații în plus în această perioadă a dezbaterii de către întregul partid și popor a Programului- Directivă și Tezelor pentru Congresul al XIV-lea al partidului, inar- mind pe comuniști, pe toți oamenii muncii cu o concepție novatoare, profund științifică, de amplă perspectivă. Opțiunea afirmată cu fermitate. cu profundă dragoste și recunoștință de intreaga națiune privind susținerea unanimă a propunerii de realegere XIV-lea Congres

la înfăptuirea externe. în a- rol important il relevă amplu înDemocrației si

cel de-al tovarășului funcția su-la aNicolae Ceaușescu în premă de secretar general al partidului ' reprezintă garanția cea mai sigură a continuării pe trepte tot mai inalte a procesului transformărilor revoluționare.bunăstării, și fericirii poporului, sporirii continue a măreției României socialiste.a creșterii a demnității și

desfășurării normale a procesului de producție.în general, orice persoană care produce din vina ei o anumită pagubă unității este obligată la plata despăgubirilor corespunzătoare. Atunci cind o astfel de persoană este insolvabilă, paguba se suportă din fondul de participare la beneficii, cum se procedează și in cazul in care persoana care a produs paguba nu poate fi identificată sau a dispărut.Rezultă că nici unui om al muncii nu trebuie sâ-i fie indiferent ce se mtimplă in întreprindere, cum sint folosite mijloacele materiale și bănești, dacă s-au luat sau nu toate măsurile care pot preveni producerea unor pagube. Numai intr-un climat de răspundere deplină, de ordine și disciplină față de modul cum se realizează gestionarea patrimoniului unității pot fi asigurate condițiile pentru obținerea unor rezultate superioare pe plan economic și financiar.In această privință, subliniind că 

fiecara la locul său de muncă trebuie să știe că răspunde deopotrivă pentru întreprinderea in care lucrează. pentru interesele generale ale tării, in cuvintarea rostită la plenara Consiliului National al Oamenilor Muncii. tovarășul Nicolae Ceaușescu preciza : „Nimeni nu poate, sub nici o formă, să admită încălcarea legalității, să admită știrbirea într-o formă sau alta a proprietății obștești, să aducă daune mersului inainte al poporului nostru spre realizarea programelor sale de dezvoltare economico-socială. Cu cit este mai puternică democrația noastră muncitorească, revoluționară, cu atit trebuie să fim mai fermi față de acei care incalcă legile și ordinea noastră socialistă".Desigur, mecanismul economico-financiar întemeiat pe principiile autoconducerii. autogestiunii și autofinanțării va fi m continuare perfecționat, adaptat cerințelor noi ale dezvoltării intensive in etapa următoare. Această idee reiese cu claritate din proiectul Programului- Directivă al Congresului al XIV-lea al partidului, care precizează că dezvoltarea proprietății socialiste, perfecționarea întregului ansamblu al relațiilor sociale, a conducerii, organizării și planificării activității e- conomico-sociale reprezintă una din sarcinile de bază privind transpunerea în viață a obiectivului fundamental al celui de-al 9-lea plan cincinal.Dună opinia noastră. printre direcțiile importante ce ar putea fi avute în vedere pe linia perfecționării in continuare a mecanismului economico-financiar pot fi reținute și cele privind activizarea la un nivel superior a funcțiilor pir- ghiilor economico-financiare.în acest sens, ar putea fi luată in considerare necesitatea ca sistemul de retribuire să fie mai bine adaptat Ia specificul activității din diferite ramuri și sectoare, astfel incit in toate cazurile să existe o legătură nemijlocită intre venitul obținut și rezultatele muncii depuse. Totodată, ar trebui explorate noi po

Cronica zileiPreședintele Marii Adunări Naționale, Nicolae Giosan, a avut, joi, o întrevedere cu delegația parlamentară braziliană, condusă de Luiz Henrique Da Silveira, secretar general al Prezidiului Camerei Deputaților a Congresului Național al Republicii Federative a Braziliei, care, la invitația M.A.N., efectuează o vizită in țara noastră.Cu acest prilej s-au evidențiat e- voluția pozitivă a relațiilor româno- braziliene. rolul dialogului dintre parlamentele și parlamentarii din cele două țări in extinderea colaborării bilaterale in domenii de interes reciproc. S-a reliefat, totodată. inscmnătatea intensificării contribuției parlamentelor, a parlamentarilor la soluționarea problemelor complexe din viața politică mondială. a sporirii conlucrării acestora in vederea asigurării unui climat de securitate și cooperare in lume.Oaspeții brazilieni au avut, de a- semenea, intrevederi cu loan Ungur, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, și la conducerea Ministerului Afacerilor Externe. Au fost discutate posibilitățile de amplificare și diversificare a colaborării ro- măno-braziliene in diferite sfere de activitate, precum și unele probleme ale situației internaționale actuale.A luat parte Milton Bezerra Cabrai. ambasadorul Braziliei la București.Biroul Marii Adunări Naționale a oferit, in aceeași zi. un dineu in onoarea parlamentarilor brazilieni.
★Tovarășul Ion Radu, viceprim-mi- nistru al guvernului, a primit, joi, pe Antoine Joubrane. ministrul industriilor din Republica Arabă Siriană. care face o vizită in țara noastră.Cu acest prilej au fost examinate probleme privind dezvoltarea colaborării româno-siriene in domeniul industriei construcțiilor de mașini.Au luat parte Eugeniu Rădulescu, ministrul industriei construcțiilor de mașini, precum și Bahjat Doughman, însărcinatul cu afaceri ad-interim al Siriei la București.
★Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Columbia, ambasadorul acestei țări la București, Victor Alberto Delgado Mallarino, a oferit, joi, o recepție.Au participat membri ai guvernului, reprezentanți ai conducerii unor ministere și instituții centrale, ziariști.Au luat parte șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră.(Agerpres)

sibilități de stimulare a spiritului de. inițiativă și creație al muncitorilor in vederea adoptării unor noi soluții. eficiente, tehnice și organizatorice pentru creșterea mai rapidă a productivității muncii, fără de care nu se poate realiza ridicarea veniturilor reale si nici sporirea competitivității produselor românești pe piața mondială. Este o cerință cu atit mai importantă, cu cit. conform prevederilor din proiectul Programului-Directivă al Congresului al XIV-lea al P.C.R.. in cincinalul 1991—1995, circa 90 la sută din sporul venitului national urmează să se realizeze pe seama creșterii productivității muncii.De asemenea, ar putea fi analizate diferite modalități prin care sistemul de prețuri să stimuleze in și mai mare măsură preocuparea unităților economice pentru a se realiza numai produse de calitate superioară, eficiente, care să se obțină prin incorporarea intr-o măsură tot mai mare a celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii. In a- ceste condiții, prețul trebuie să reflecte și gradul în care un produs sau’ altul satisface trebuințele cumpărătorului. Nu poate fi omis nici faptul că, pentru societate, cu cit este mai mare timpul care trece din momentul ieșirii unui produs din fabrică și pină cind se utilizează, cu atit acesta devine mai costisitor, atit direct, prin creșterea cheltuielilor cu depozitarea și manipularea, cit și indirect — prin efectul imobilizării resurselor.în ansamblu, pirghiile financiare, printr-o continuă adaptare la cerințele activității economice, pot exercita o influență sporită in îmbinarea armonioasă a intereselor generale cu cele de grup și individuale.In ceea ce privește creditul bancar. considerăm că acesta nu și-a spus ultimul cuvint ca pirghie financiară. Pentru a se manifesta realmente ca o pirghie financiară eficientă, creditul bancar este necesar să intervină'numai pentru a- coperirea nevoilor temporare ale unităților economice, nevoi determinate de cerințele obiective ale procesului de producție, unde finanțarea cu titlu nerambursabil nu se justifică din punct de vedere economic. De bună seamă, creditul bancar nu trebuie să permită acoperirea unor nevoi determinate de organizarea necorespunzătoare a activității. de utilizarea neeficientă a resurselor materiale și bănești, de nepricepere sau incompetență. Așa cum a dovedit practica, apelarea la credite nu trebuie făcută cu ușurință in nici o situație ; ea este bine să fie precedată de o analiză a- profundată și responsabilă care sâ nu permită acordarea creditului dacă nu sint create condițiile pentru ca acesta să fie utilizat în mod eficient, să conducă la obținerea unor bunuri materiale utile și necesare și să poată fi rambursat la termen.Creșterea eficientei economice, utilizarea cu maximum de randament a resurselor de care dispun societatea, unitățile economice se asigură in practică numai prin a- plicarea fermă a principiilor autogestiunii și autoconducerii muncitorești. prin exercitarea deplină a rolului și răspunderilor care revin fiecărui colectiv in administrarea patrimoniului încredințat. Aceasta este una din cerințele esențiale, reliefate cu claritate in documentele pentru Congresul al XIV-lea al partidului, care trebuie bine înțelese, judicios respectate în fiecare colectiv de oameni ai muncii.
Conf. dr. Florian BERCEA

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului CONSTANTIN DĂSCĂLESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste Româniaîn numele Comitetului Central al Partidului Popular Revoluționar Mongol. al Prezidiului Marelui Hural Popular, Consiliului de Miniștri, al poporului mongol și al nostru personal, vă exprimăm profunde mulțumiri pentru felicitările cordiale și cele mai bune urări transmise cu ocazia celei de-a 68-a aniversări a revoluției populare mongole.Ca și dumneavoastră, sintem . ferm convinși că prietenia și colaborarea dintre țările noastre se vor dezvolta continuu, in conformitate cu prevederile Tratatului de prietenie și colaborare dintre Republica Populară Mongolă și Republica Socialistă România.Vă adresăm dumneavoastră cele mai bune urări, iar poporului frate român ii dorim prosperitate.

JAMBÎN BATMUNH
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Popular Revoluționar Mongol, 
Președintele Prezidiului Marelui Hural Popular 

al Republicii Populare Mongole

DUMAAGHIIN SODNOM
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Mongole

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaStimate domnule președinte Ceaușescu,Poporul american și eu personal vă mulțumim pentru mesajul de felicitare adresat la sărbătorirea celei de-a 213-a aniversări a libertății și independenței noastre.Cu sinceritate,

GEORGE BUSH

Promotori ai spiritului
revoluționar

(Urmare din pag. I>idei care și-au dovedit viabilitatea la examenul edificator al practicii.Avindu-i in frunte pe comuniști, societatea românească a înaintat in cei 24 de ani pe drumuri care nu au mai fost parcurse. Arborele industriei. de exemplu, și-a dezvoltat necontenit coroana, s-a îmbogățit cu ramuri noi. . viguroase. ramuri de virf in stare să determine reacția in lanț a dezvoltării calitative, cum sint : industria chimică și petrochimică. electronica și microelectronica, aeronautica, industria de utilaj nu- clearo-electric. de oteluri înalt aliate. mașini-unelte de mare performantă etc. Agricultura, la rindul ei, așezată pe trainice temelii socialiste. a atins performanța unor recolte medii anuale de cereale de peste 30 de milioane tone, recoltele din anul acesta conturîndu-se pină acum a fi <^:ele mai mari din istoria patriei noastre.Pentru fiecare zidire, pentru fie- ! care performantă s-au depus efor- i turi uriașe. S-au ciștigat bătălii. Nu i o dată, invingînd mari dificultăți, partidul, comuniștii au fost mereu la datorie. Afirmindu-și rolul conducător in intreaga societate. Promo- vind căile revoluționare, proprii condițiilor concrete din țara noastră, voinței de a ne făuri propriul destin după vrerea noastră. Nucleul de putere. de tenacitate, de spirit revoluționar în absolut toate împrejurările au fost și au rămas comuniștii. Spiritul lor intransigent, revoluționar — în climatul amplu, de perfecționare socială după anul 1965 — a unit forțele împotriva „teoriilor" și practicilor anacronice, a conceptului greșit al „modelului unic" in construirea socialismului, împotriva ploconirii în fata unor idei străine, a gindirii dogmatice, conservatoare. Spiritul intransigent, revoluționar al comuniștilor a acționat Ca o forță de mare amplitudine pentru făurirea unei puternice baze tehnico-materia- le. factor primordial al progresului continuu al societății, pentru perfecționarea continuă a relațiilor de producție și sociale in concordanță cu dezvoltarea forțelor de producție, pentru intărirea politico-or- ganizatorică și creșterea necontenită a rolului conducător al partidului in toate sferele vieții sociale, pentru continua dezvoltare a democrației muncitorești-revoluționare potrivit tezei formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu privind „făurirea socialismului cu poporul și pentru popor". Sint toate acestea repere esențiale pe un drum revoluționar de luptă și pe care documentele programatice pentru cel de-al XIV- lea Congres al partidului le înfățișează cu limpezime și cu luciditate științifică, revoluționară.In toate aceste Împrejurări — și în altele, nenumărate — comunistul, neuitind nici o clipă de apartenența sa la partidul clasei muncitoare, ia idealul comunist — și-a afirmat poziția activă, revoluționară. Conștient tocmai că nici o bătălie nu se cîs- tigă singură. Conștient că trebuie să ofere exemplu înaintat de gindire și acțiune. Să ajute la stimularea și unirea energiilor, a forței de creație a maselor largi populare, să le insufle încrederea în puterea lor transformatoare. Comunistul și-a a- firmat și iși afirmă poziția sa revoluționară față de înnoirile sociale, conștient că nu se poate vorbi despre o perfecționare a socialismului, a principiilor sale de dezvoltare e- cononiică — socialiste — prin întoarcerea la forme capitaliste, mai dezvoltate sau mai puțin dezvoltate. La
teatre

• Teatrul Mic (14 70 81, la rotonda 
scriitorilor din Cișmigiu) : Cintăm 
România de azi (spectacol de sunet 
șl lumină) — 21
• Ansamblul artistic ,,Rapsodia 
română" (13 13 00) : Meridiane folclo
rice — 18,30
O Teatrul „Țăndărică0 (15 23 77, sala 
Victoria) : Hai copii la joc ! — 11
• Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- 
se“ (15 56 78, la Teatrul de vară He
răstrău) : Tempo, tempo — 19
0 Teatrul evreiesc de stat (20 39 70, la 
sala Majestic) : Hoțul sentimental 
— 18

cinema
• Flori de gheață : SCALA (11 03 72) 
— 9; 11; 13; 15: 17: 19, EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, GLO
RIA (47 46 75) — 9; 11: 13; 15; 17,15; 
19.30
0 Secretul... armei secrete: FERO
VIAR (50 51 40) — 9; 11: 13: 15: 17; 19. 

Plenara C.C. al P.C.R. din aprilie a.c. tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia cu putere • „trebuie să înarmăm partidul, poporul cu cele mai inalte concepții revoluționare, cu principiile socialismului științific și să avem permanent in vedere că numai răminind revoluționari vom ră- mine adevârați comuniști, vom asigura victoria comunismului in România !“.Anii care vin, așa cum se conturează și in Tezele și proiectul Programului-Directivă pentru Congresul al XIV-lea al partidului, sint anii unei dezvoltări impetuoase, revoluționare a României. Sint anii care vor efere mai departe, drept „combustibil de cursă lungă", abnegația, activitatea revoluționară ale comunistului. Omul pe care istoria l-a verificat în grele examene, i-a călit voința, cutezanța, capacitatea de a nu se lăsa încătușat in mrejele rutinei, combatantul neobosit pe baricadele noului, ale perfecționărilor fundamentale. Potrivit documentelor programatice' pentru marele forum al comuniștilor din noiembrie, se prevede ca pină în anul 2000 producția industrială a României să se dubleze, iar în agricultură să se realizeze anual 40—45 mițioane tone cereale. 'Știința, invâțămîntul, cultura vor cpnoaște o înflorire fără precedent ; va crește necontenit nivelul de civilizație socialistă pentru fiecare cetățean. Toate acestea cer o uriașă concentrare de forte materiale și energie umană. Există insă deplina certitudine a înfăptuirilor. Pentru că in fruntea poporului, angajat in edificarea unei asemenea construcții mărețe, se află un conducător incercat, Partidul Comunist Român, de numele căruia este indisolubil legată geniala operă teoretică și practică a tovarășului Nicolae Ceaușescu, exemplu viu, strălucit, de revoluționar consecvent. Sub asemenea auspicii există certitudinea că se va realiza organizarea tuturor energiilor națiunii, se va asigura îngemănarea tuturor eforturilor constructive și fructificarea cu maximă eficiență a tuturor strădaniilor in înălțarea la cotele anticipate a măreței ctitorii revoluționare, socialiste a patriei. Investiția de gindire, poziția revoluționară exemplară se vor adăuga firesc luptei pentru nou, pentru mai mult și mai bine — așa cum se prefigurează aceasta în o- biectivele mobilizatoare ale documentelor aflate in dezbaterea partidului și poporului, adoptate de recenta plenară a C.C. al P.C.R., în vederea pregătirii celui de-al XIV- lea Congres.Prezentul tării este generator de demnă satisfacție națională pentru înfăptuirile ce se constituie într-un rodnic bilanț al celor 24 de ani ce se cuprind in arcul de timp — inaugurat de Congresul al IX-lea al partidului — ani nemijlocit legați de eroica, patriotica operă a poporului, strîns unit in jurul partidului, al marelui său conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Este prezentul faptei revoluționare a comuniștilor, fapte probate din plin în cei 45 de ani de destin liber, incununate de mari împliniri cu deosebire in anii de climat nou. datorat Congresului al IX-lea al partidului. Din perspectiva lor se deschid orizonturile luminoase ale anilor ce vin. ani cărora Congresul al XIV-lea al partidului le va conferi, fără îndoială, noi și noi dimensiuni în devenirea noastră comunistă, la a căror împlinire primii vor fi. desigur, comuniștii, promotori activi ai spiritului revoluționar.
Iile TANASACHE

FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 13; 15; 
17,15; 19,30
0 Maria și marea : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15; 17; 19
0 Noiembrie, ultimul bal : AURORA 
(35 04 66) — 9; 11: 13,15; 15,30; 17,45; 20, 
CULTURAL (85 50 13) — 9; 11; 13,15; 
15,30: 17,45; 20
0 Alo, aterizează străbunica — 15; 
17, Viața ca o poveste (filmul româ
nesc ieri și azi) — 19 : ARTA
(21 31 86)
0 In curînd se întorc frații : VIITO
RUL (10 67 40) — 15; 17; 19
0 Colonelul Redl : TIMPURI NOI 
(15 pl 10) — 9; 12; 15; 18
G Broscuța fermecată — 9; 11; 13, 
Caz cu caz nu se potrivește — 15; 17; 
19 : DOINA (16 35 38)
0 Un examen neobișnuit : BUZEȘTI 

. (50 43 58) — 15: 17; 19
0 Actrița : COTROCENI (81 68 88) — 
15; 17; 19
0 Bucuria lui Matveev : POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17; 19
0 .Jandarmul și jandarmerițele: MIO
RIȚA (14 27 14) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19, FLOREASCA (33 29 71) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19
0 Sora 13 : VICTORIA (16 28 79) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19
0 De la literatură la film : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 12,30; 16; 19,30
0 Monte Carlo : STUDIO (59 53 15) 
— 10: 12,15; 14,30; 16,45; 19
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit scrisorile de acreditare a ambasadorului Republicii Ecuador
(Urmare din pag. I)înminind scrisorile de acreditare, ambasadorul Fernandez Cordova Ponce Marcelo a transmis președintelui Nicolae Ceaușescu un cordial salut și cele mai bune urări de fericire și prosperitate din partea președintelui constituțional al Republicii Ecuador, Rodrigo Borja Ce- valloi.In cuvlntarea prezentată de ambasador sînt relevate bunele relații de prietenie șl cooperare dintre Ecuador și România, ce au cunoscut o continuă dezvoltare îndeosebi după vizitele reciproce, la cel mai inalt nivel, care au pus bazele unei colaborări pe multiple planuri. Este exprimată, de asemenea, dorința Guvernului Republicii Ecuador de a extinde și In viitor colaborarea ecuadoriano-româ- nă attt pe plan bilateral, cit și pe arena internațională.Primind scrisorile de acreditare.

președintele NICOLAE CEAUȘESCU a transmis președintelui Republicii Ecuador un salut cordial și calde urări de sănătate și fericire, de progres și bunăstare pentru poporul ecuadorian prieten.în cuvintarea de răspuns a președintelui Nicolae Ceaușescu este exprimată satisfacția față de relațiile de colaborare și strinsă prietenie statornicite între țările și popoarele noastre. af>reciindu-se că România și Ecuadorul dispun de toate condițiile în vederea intensificării raporturilor politice, tehnico- științifice și în primul rînd economice, în domeniul schimburilor și cooperării în producție, spre binele și în folosul ambelor țări și popoare. pentru progres șl pace în lume.După ce se subliniază că țara noastră, poporul român desfășoară în mod activ o politică de prietenie și colaborare cu toate statele lumii, pe principiile deplinei egalități in drepturi, respectului Independentei

șl suveranității naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc, în cuvlntare se arată că problema fundamentală a epocii noastre o constituie apărarea păcii, oprirea cursei înarmărilor nucleare și trecerea la lichidarea totală a armelor nucleare în mai multe etape, concomitent cu eliminarea armelor chimice și a celorlalte mijloace de distrugere în masă, asigurarea dreptului suprem al popoarelor la viață, la o existentă liberă, independentă și demnă.Președintele Nicolae Ceaușescu a adresat noului ambasador succes în misiunea sa. asigurîndu-I de sprijinul Consiliului de Stat, al guvernului și al său personal.La solemnitatea prezentării scrisorilor de acreditare și la convorbirea care a avut loc cu acest prilej au luat parte loan Totu, ministrul afacerilor externe, șl Dumitru Apostoiu. secretar prezidențial și al Consiliului de Stat.
ÎN TELEGRAME ADRESATE 

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
Oameni ai muncii de pe ogoare raportează 

încheierea recoltării griului, mazării și rapiței 
și realizarea unor producții mari la hectar 

la grUj

Județul Hunedoara - 8052 kg la hectar
In telegrama adresată tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, Comitetul județean Hunedoara al P.C.R. ra
portează încheierea recoltării griului de pe întreaga 
suprafață, obținînd o producție medie de 8 052 kg la 
hectar. Un număr de 27 unități agricole de stat și coo
peratiste au înregistrat producții medii de peste 8 000 
kg grîu la hectar.Cu cele mai alese sentimente da înaltă știmă și prețuire, cooperatorii. mecanizatorii, toți lucrătorii ogoarelor din județul Hunedoara vă raportează, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că AU ÎNCHEIAT RECOLTATUL

GRIULUI DE PE ÎNTREAGA SUPRAFAȚA. OBȚINÎND O PRODUCȚIE MEDIE DE 8 052 KG LA HECTAR. UN NUMĂR DE 27 UNITĂȚI AGRICOLE DE STAT SI COOPERATISTE AU REALI

ZAT PRODUCȚII MEDII DE PESTE 8 000 KG LA HECTAR.In continuare se acționează cu forțe sporite pentru eliberarea terenului. însămînțarea culturilor duble, executarea arăturilor de vară, precum și pentru întreținerea culturilor prăsitoare, strînge- rea si depozitarea furajelor, realizarea prevederilor planului privind sporirea efectivelor și producției animaliere.Vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. că oamenii muncii din agricultura județului Hunedoara nu vor precupeți nici un efort pentru a obține în acest an cele mai mari producții la toate culturile. în- tîmpinlnd cu noi șl însemnate succese ziua de 23 August și Congresul al XIV-lea al partidului.
UNITĂȚI CU PRODUCȚII MARI LA HECTAR
IN JUDEȚUL ARAD

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție „Ogorul" Pecica — 
12 182 kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție „Avîntul" Pecica *— 
—- 12 000 kg la hectar

ÎN JUDEȚUL BIHOR
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție DIosig — 9 837 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Roșiori — 9 125 kg U 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Ciumeghiu — 8 719 kg 
la hectar

IN JUDEȚUL BOTOȘANI
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Dorohoi — 8 828 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Darabani — 8 142 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL GORJ
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Săulești — 8 625 kg Ia 
hectar

• Unitatea Agroindustrială Tirgu 
Jiu — 8 560 kg la hectar

• întreprinderea Agricolă de 
Stat Cărbunești — 8 524 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL DOLJ
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Secu *— 8 466 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție M'îrșanl — 8 422 kg Ia 
hectar

• întreprinderea Agricolă de 
Stat Robăneștl — 8 243 kg la 
hectar

★în telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, lucrătorii ogoarelor din unitățile agricole de stat și cooperatiste respective raportează terminarea stringerli griului și obținerea unor recolte superioare celor planificate. în telegrame se arată că. in aceste zile, se acționează cu forțe sporite pentru eliberarea suprafețelor de paie, însămînțarea culturilor duble, recoltarea legumelor și fructelor,

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Celaru — 8 212 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Scăiești — 8 005 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL SATU MARE
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Dindești — 8 086 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Pir — 8 052 kg la hec
tar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Andrid — 8 024 kg la 
hectar.

★stringerea și depozitarea furajelor, pentru executarea arăturilor de vară.Puternic mobilizați de sarcinile și indicațiile secretarului general al partidului — se subliniază în încheierea telegramelor — oamenii muncii din agricultură și-au intensificat eforturile pentru executarea la timp și de calitate a tuturor lucrărilor în vederea realizării. în acest an. a unor producții agricole record. în deplină concordanță eu cerințele înfăptuirii noii revoluții agrare.
LA MAZĂRE SI RĂPITĂ

• Județul Giurgiu — 4 300 kg la hectar
• Județul Prahova — 4 250 kg la hectar
• Județul Buzău — 4 210 kg la
• Județul Teleorman — 4180 kg

și, respectiv, 3 540 kg rapițăîn telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român. președintele Republicii Socialiste România, comitetele județene de partid Giurgiu. Prahova. Buzău și Teleorman raportează că au încheiat recoltatul mazării boabe de pe întreaga suprafață cultivată, realizind producții medii de 4 300 kg la hectar, 4 250 kg la hectar. 4 210 kg la hectar și, respectiv, 4 180 kg la hectar.De asemenea, intr-o telegramă a Comitetului Județean Teleorman al P.CR. se raportează încheierea recoltării rapiței și obți

nerii unei recolte medii, pe întreaga suprafață cultivată, de 3 540 kg la hectar.Recoltele mari — se subliniază în telegrame — realizate in acest an la griu și orz, la mazăre și rapiță sint rodul măsurilor întreprinse pentru creșterea fertilității solului, pentru respectarea cu strictețe a tehnologiilor de lucru, Întărirea ordinii și disciplinei in întreaga activitate.In prezent, se arată în telegrame, ne-am intensificat eforturile pentru eliberarea terenurilor, efectuarea arăturilor, recoltarea legume-

hectar 
mazăre la hectar 
la hectarlor și fructelor, stringerea și depozitarea furajelor, pentru executarea la timp și de calitate a lucrărilor de intreținere a culturilor prăsitoare.Lucrătorii ogoarelor din aceste județe se angajează ca în intimpi- narea sărbătorii naționale de la 23 August și a Congresului al XIV-lea al partidului să nu precupețească nici un efort pentru îndeplinirea sarcinilor ce revin județelor respective în acest an și pe întregul cincinal, pentru înfăptuirea obiectivelor noii revoluții agrare.

INTR-O TELEGRAMĂ ADRESATĂ Cu prilejul alegerii tovarășului Wojciech Jaruzelski

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Județul Covasna raportează realizarea planului 
la producția-marfă industrială pe trei ani

și șapte luni din actualul cincinal

In funcția de președinte al Republicii Populare Polone

Intr-o telegramă adresată tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România. Comitetul județean Covasna al P.C.R. raportează că oamenii muncii din industria județului au îndeplinit. în ziua de 20 iulie, planul producțiel-marfă industriale pe trei ani și șapte luni din actualul cincinal, ceea ce va permite să se obțină suplimentar, pînă la sfîrșitul acestei luni. însemnate cantități de produse necesare economiei naționale, insumînd circa 500 milioane lei.Acest succes are la bază — se arată în telegramă — creșterea peste prevederi a productivității muncii. datorată cu deosebire aplicării consecvente. în toate unitățile industriale, a unor ample programe de perfecționare a organizării și de modernizare a capacităților de ducție, de promovare tot mai tărită a elementelor dezvoltare.Consacrînd plinirii a 24 Congres al piatră de hotar în devenirea temporană a patriei — se țiază în telegramă țăm, mult stimate si iubite tovarășe secretar general, că organizația județeană de partid, comuniștii, toți oamenii muncii sînt hotărîțl să

intensive pro- ho- de

sitranspună In viată sarcinile obiectivele stabilite de recenta plenară a Comitetului Central al Partidului Comunist Român, să nească în cele mai bune planul pe acest an și pe cincinal, intimpinînd astfel zultate cit mal bune cea de-a 45-a aniversare a actului istoric de la 23 August și Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român.
îndepli- condițti întregul cu re-

Tovarășului WOJCIECH JARUZELSKI
Președintele Republicii Populare PoloneStimate tovarășe Jaruzelski,In numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și al meu personal, vă adresez calde felicitări cu prilejul alegerii dumneavoastră in funcția de președinte al Republicii Populare Polone și vă doresc succes in îndeplinirea înaltei răspunderi ce v-a fost încredințată, multă sănătate și fericire.îmi exprim convingerea că, acționlnd împreună pe baza șl in.spiritul celor convenite cu prilejul convorbirilor noastre de la București și varșovia, colaborare dintre țările și popoarele aprofundeze în toate domeniile, in in- al cauzei socialismului, păcii și înțe»relațiile de prietenie tradițională și noastre vor continua să se extindă și teresul popoarelor român și polonez, legerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

A 45-A ANIVERSARE A ZILEI RENAȘTERII POLONIEI
Adunarea festivă din Capitală

această de ani IX-lea im-realizare de la istoricul al partidului, con-eviden- •, vă incredin-

SIBIU : Economii 
de materii prime și energieColectivele de oameni ai muncii din unitățile industriale ale județului Sibiu manifestă o preocupare constantă pentru o valorificare cit mai bună a surselor de materii prime. materiale și energetice. Astfel, prin reproiectarea constructivă și tehnologică a unor repere la pro-\ dusele cu pondere însemnată in ' planul producției-marfă, prin aplicarea obiectivelor prevăzute în programele de organizare și modernizare a producției, prin îmbunătățirile din punct de vedere constructiv aduse unor mașini, utilaje și produse, prin perfecționarea tehnologiilor de fabricație și urmărirea riguroasă a încadrării în consumurile normate, in perioada care a trecut din acest an au fost economisite 6 790 tone metal, 3 035 tone combustibil convențional șl 840 MWh energie electrică. între colectivele muncitorești cu cele mai bune realizări din acest domeniu se numără cele de la întreprinderile ..Independența", „Mecanica", „Flamura Roșie", întreprinderea de Utilaje și Piese de Schimb, întreprinderea de Mecanizare a Agriculturii. întreprinderea de Prelucrare a Lemnului și „Dumbrava" din Sibiu, Schela de Producție Gaze Naturale, „Tirnava" și „Relee" din Mediaș, întreprinderea Mecanică Mirșa sl „Textila" Cisnădie. (Ion Onuc Nemeș).

SLATINA: Aluminiu 
peste prevederiHarnicii făurari ai „aurului alb" românesc de la întreprinderea de Aluminiu Slatina — unitate recent distinsă cu „Ordinul Muncii" clasa I pentru rezultatele obținute in 1988 in întrecerea socialistă —, puternic mobilizați de organele și organizațiile de partid, raportează succese de seamă. Printr-o folosire mai bună a mașinilor ș.i utilajelor din cjotare și prin aplicarea măsurilor prevăzute în programele de organizare si modernizare, colectivul muncitoresc de aici a produs suplimentar peste 2 600 tone aluminiu primar și aliaje din aluminiu, în condițiile creșterii productivității muncii cu 6 000 lei pe o persoană. S-au luat în continuare măsuri pentru creșterea producției fizice, îndeosebi pe calea modernizării producției, prin perfecționarea tehnologiilor existente și punerea la punct a unor tehnologii noi. in vederea reducerii consumului de energie electrică. (Mihai Grigo* roșcuță).

t V
19.00 Telejurnal
19,25 Epoca Nicolae Ceaușescu — Epoca 

marilor înfăptuiri revoluționare. 
Deplina independență economică șl 
politică a României — cucerire 
Istorică a poporului nostru

19,45 România — Ceaușescu — Pace. 
Consecvență și spirit novator în 
politica externă românească după 
Congresul al IX-lea al partidului

20,05 Copil! clntă patria șl partidul. 
Program llterar-muzical-coregrafic

20.20 Proiectul Programulul-Directlvă al 
Congresului al XIV-lea al P.C.R. — 
lnsuflețitor program de ascensiune 
a României

20,40 Itinerar polonez. Imagini, muzică, 
dansuri

21.20 Univers, materie, viață. Emisiune 
de educație materialist-ștlințlflcă 
• Din tainele pădurii

21,50 Telejurnal

Cu prilejul celei de-a 45-a aniversări â Zilei Renașterii Poloniei, in Capitală a avut loc. joi după- amiază, o adunare festivă organizată de Comitetul municipal București al P.C.R. și Consiliul municipal al Frontului Democrației și Unității Socialiste.Au participat tovarășii Ion Stoian, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Ion Radu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului, reprezentanți ai Consiliului Național al F.D.U.S.. Marii Adunări Naționale. Consiliului Central al U.G.S.R., Ministerului Afacerilor Externe, Consiliului Culturii și Educației Socialiste, activiști de partid și de stat, cadre din conducerea unor instituții centrale, organizații de masă și obștești, oameni ai muncii din întreprinderi și instituții bucureștene.Au luat parte, de asemenea, ambasadorul R. P. Polone la București, Jerzy Wozniak, și membri ai ambasadei.După intonarea imnurilor de stat ale Republicii Populare Polone și Republicii Socialiste România, adunarea a fost deschisă de tovarășul Constantin Smeu, secretar al Comitetului municipal P.C.R.Despre semnificația aniversat a vorbit _________________Radu, care a spus, intre altele :în zilele istorice ale lunii iulie 1944, pe teritoriul polonez eliberat a luat ființă primul guvern democratic al Poloniei noi — Comitetul Polonez de Eliberare Națională — care, în Manifestul publicat la 22 iulie, a formulat un amplu program politic, economic și social vizind transformări democratice și revoluționare profunde. Obiectivele fundamentale ale acestui program erau : eliberarea patriei de sub ocupația hitleristă. reconstrucția statului polonez, refacerea țării, realizarea unor adinei transformări econo- mico-sociaie, instaurarea puterii populare și viitorul socialist al Poloniei. In condițiile extrem de grele ale ocupației țării, ale distrugerii potențialului său economic, ale terorii singeroase, căreia i-au căzut victime milioane de polonezi, forțele naționale progresiste și patriotice ale poporului, în frunte cu comuniștii, depunind eforturi uriașe și dind dovadă de un înalt patriotism și spirit de sacrificiu, au organizat și condus la victorie lupta maselor populare împotriva ocupației, pentru eliberarea țării.Proclamarea puterii populare de către Comitetul Polonez de Renaștere Națională. înființat de forțele patriotice și democratice, în frunte cu Partidul Muncitoresc Polonez, a deschis calea revoluției populare șl a transformărilor înnoitoare, socialiste în Polonia. In cel 45 de ani care au trecut de la eliberarea țării, sub conducerea Partidului Muncitoresc Unit Polonez, Republica Populară Polonă a cunoscut un amplu proces de dezvoltare a forțelor de producție, a științei și culturii, de creștere a nivelului de trai material și spiritual al poporului. Pe plan extern. Polonia socialistă promovează o politică de pace și largă conlucrare internațională, ale cărei obiective fundamentale sînt asigurarea independenței și suveranității naționale, a integrității teritoriale, a securității, dezarmării și păcii.Comuniștii, oamenii muncii, Întregul popor român dau o înaltă apreciere eforturilor pe care partidul și poporul polonez le depun pentru dezvoltarea economico-socială a țării, pentru depășirea greutăților a- părute și salută succesele obținute in dezvoltarea Poloniei pe calea socialismului. Sîntem convinși că, întărind continuu partidul, legăturile cu clasa muncitoare, întărind unitatea întregului popor în jurul partidului. Polonia prietenă va Înainta pe calea socialismului, a progresului și bunăstării. Adresăm comuniștilor, oamenilor muncii, întregului popor polonez urarea sinceră de succese tot mai mari pe această cale.Reliefînd faptul că intre poporul român și poporul polonez există strînse legături de prietenie tradițională și solidaritate în lupta pentru eliberare socială și națională, centru triumful ideilor de progres, socialism și pace, vorbitorul a evidențiat că. in anii construcției socialiste, aceste

București alevenimentului tovarășul Ion

raporturi s-au ridicat pe o treaptă superioară, și-au îmbogățit conținutul intemeindu-se pe deplina egalitate în drepturi, stimă și respect reciproc.La baza acestor relații — a subliniat vorbitorul — stau prevederile Tratatului de prietenie, colaborare și asistentă mutuală, semnat în 1949 și reînnoit în noiembrie 1970, declarațiile comune româno-polone șl alte documente, a căror traducere consecventă în viață a determinat un ours mereu ascendent al acestora.Un rol determinant în întărirea și adîncfrea relațiilor de prietenie și solidaritate dintre Partidul Comunist Român și Partidul Muncitoresc Unit Polonez, dintre Republica Socialistă România șl Republica Populară Polonă l-au avut întilnirile frecvente și convorbirile dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu șl tovarășul Wojciech Jaruzelski, care de fiecare dată au dat puternice impulsuri dezvoltării pe multiple planuri a prieteniei ți colaborării româno-polone, in interesul celor două țări și popoare, al cauzei păcii, socialismului și conlucrării egale între națiuni.Se dezvoltă fructuos colaborarea pe plan internațional. România și Polonia acționlnd împreună cu celelalte țări socialiste, cu alte state, cu forțele democratice, realiste de pretutindeni, pentru înlăturarea primejdiei nucleare și înfăptuirea dezarmării, pentru destindere, înțelegere și cooperare pe plan european și în întreaga lume.Vorbitorul a relevat că in anii care au trecut de la memorabilul act din 23 August 1944, poporul nostru, sub conducerea Partidului Comunist Român, inaintind cu pași hotăriți pe drumul deschis de victoria revoluției de eliberare socială și națională, a lichidat greaua moștenire economico-socială din trecut, asigurînd dezvoltarea puternică a forțelor de producție, modernizarea bazei tehnico-materiale a întregii economii, creșterea rapidă a avuției naționale și a venitului național.în anii construcției socialiste ți îndeosebi după Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, de cînd in fruntea partidului și statului nostru se află tovarășul Nicolae Ceaușescu. personalitate proeminentă a mișcării comuniste și muncitorești internaționale, poporul român, sub conducerea gloriosului său partid comunist, a străbătut mai multe etape istorice, atingînd un înalt nivel de dezvoltare economico-socială — a subliniat vorbitorul.La baza acestor importante succese au stat și stau consolidarea puterii de stat, dezvoltarea democrației noastre muncitorești, revoluționare, exercitarea rolului conducător de către clasa muncitoare și partidul comunist, apărarea și dezvoltarea proprietății socialiste — de stat și cooperatiste.Vorbitorul a subliniat perspectivele minunate ale economiei socialiste românești, prezentate în proiectul Programului-Directivă al Congresului al XIV-lea al Partidului Comunist Român, cu privire la dezvoltarea economico-socială a României in cincinalul 1991—1995 și o- rientările de perspectivă pină în anii 2000—2010.Punind pe primul plan activitatea de realizare a planurilor șl programelor privind dezvoltarea economico-socială a țării și făurirea cu succes a socialismului — a spus în continuare vorbitorul —, Partidul Comunist Român, România socialistă promovează în același timp o politică activă de colaborare cu toate statele lumii, fără deosebire de orîn- duire socială, participind cu toate forțele la soluționarea marilor probleme ale vieții internaționale, la lupta pentru dezarmare, pentru pace.•In încheiere, vorbitorul a spus : Cu prilejul aniversării Zilei Renașterii Poloniei, eveniment de seamă In istoria poporului polonez, adresăm Partidului Muncitoresc Unit Polonez, comuniștilor, tuturor oamenilor muncii din Polonia prietenă caldele noastre însoțite de cele mai bune noi succese în edificarea socialiste, pentru înflorirea a patriei și prosperitatea întregului ponor.A luat apoi cuvîntul ambasadorul R.P. Polone, Jerzy Wozniak, care a relevat însemnătatea istorică a pu-

socialistă felicitări, urări de societății continuă

blicării, In urmă cu 45 de ani, a Manifestului Comitetului Polonez de E- liberare Națională, ce a deschis calea transformărilor socialiste in țara sa.Programul Manifestului — a spus vorbitorul — a reunit în jurul cauzei reconstruirii Poloniei independente, pe baza principiilor dreptății sociale, pe comuniști, socialiști, mișcarea radicală populară și alte forțe democratice, obținînd totodată sprijinul maselor. Astfel, au fost contracarate planurile forțelor reacționare de a reînființa Polonia capita- list-moșierească și s-au creat condițiile reconstruirii rapide a țării, distruse în timpul războiului si al, ocupației hitleriste. Trebuie a- mintit că distrugerile au fost imense. In urma războiului și a ocupației și-a pierdut viata a cincea parte a poporului polonez, hitleriș- tii au nimicit majoritatea intelectualilor. au distrus aproape în totalitate capitala noastră, transformed în ruine numeroase orașe poloneze. Trebuie totuși subliniat că poporul nostru nu a suportat pasiv acest martiriu, ci a luptat cu arma în mină, din prima și pînă în ultima zi a războiului.Reliefind faptul că alianța forțelor progresiste, sub conducerea comuniștilor, a fost la înălțimea sarcinilor grele impuse de reconstrucția Si refacerea patriei, vorbitorul a subliniat că. în urma acestui proces. Polonia este astăzi o țară industrializată. cu o agricultură în curs de continuă dezvoltare, cu cetățeni bine pregătiți și cu o cultură interesantă.în continuare, vorbitorul a spus : Intre Polonia și România există legături tradiționale de prietenie, ale căror rădăcini se află în trecutul istoric îndepărtat. Sînt vii în memoria polonezilor ajutorul si grija cu care au fost primiți de către poporul român refugiații după in- frîngerea din septembrie 1939. Dar în afara tradițiilor, popoarele noastre sint. legate prin comunitatea idealurilor și scopurilor socialiste, prin ajutorul reciproc pe care ni-1 a- cordăm in dezvoltarea ecopomică. precum și prin concordanta inițiativelor și sprijinul reciproc in lupta pentru pace, egalitate și dreptate Pe arena internațională, voie unul de altul.Experiențele ultimilor Învățat că în momentele realizarea planurilor de _ social-economică de lungă _______putem să contăm în primul rînd pe sprijinul și cooperarea țărilor socialiste frățești.Dind o înaltă apreciere conlucrării care există între Republica Populară Polonă si Republica Socialistă România, între Partidul Muncitoresc Unit Polonez și Partidul Comunist Român, vorbitorul a subliniat că aceste raporturi se dezvoltă in prezent prin înfăptuirea hotări- rilor adoptate la cel mai inalt nivel de conducătorii țărilor noastre — tovarășul Wojciech Jaruzelsky și tovarășul Nicolae Ceaușescu.Menținerea cuceririlor construcției socialismului în țările noastre, precum și planurile de dezvoltare sint strins legate de problema păcii și a dezarmării — a spus vorbitorul —, subliniind că consolidarea păcii și reducerea cheltuielilor militare sînt probleme primordiale ale lumii contemporane.Și Polonia, șl România sînt de părere că doctrina imperialistă de garantare a securității pe calea descurajării nucleare, ca șl aceea a „războiului stelelor" sînt iluzii periculoase și costisitoare, cu consecințe catastrofale pentru umanitate. In ceea ce o privește, Polonia a prezentat planul de micșorare a înarmărilor și de creștere a încrederii in Europa Centrală. Susținem inițiativa de pace a României privind crearea unei zone libere de arme nucleare și chimice in Balcani, ca și orice altă inițiativă constructivă sau propunere care ar servi dezvoltării colaborării pașnice a țărilor din Europa și din întreaga lume, soluționării problemelor importante ale umanității.Ambasadorul polonez a adresat, in Încheiere, poporului român, cu prilejul apropiatei sărbători de la 23 August, urări de progres și prosperitate, de noi succese in opera de dezvoltare economico-socială a țării.In Încheierea adunării festive a fost prezentat un program artistic.

Avem ne-ani ne-au grele si în dezvoltare durată

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
Victorii românești în concursul atletic de la Pescara, 

pentru „Marele Premiu"Concursul internațional de atletism disputat în orașul italian Pescara, contind pentru „Marele Premiu" al federației internaționale, a prilejuit noi succese remarcabile sportivelor românce. învingătoare în patru probe. Astfel, în cursa feminină de o milă. Paula Ivan s-a situat pe locul întîi cu timpul de 4’21”38/100, fiind urmată de o altă atletă româncă. Doina Melinte (4’22”15/100) și de sovietica Svetlana Kitova (4’22”52/ 100). iar Ia 3 000 m a trecut prima linia de sosire Margareta Keszeg (8’57”10/100), secondată de Roberta Brunet (Italia) — 8’58”19/100 și Ta
sk-LUPTE. La sfîrșitul acestei săp- tămini se vor desfășura in Capitală Campionatele internaționale de lupte greco-romane și libere ale României, competiție la care și-au anunțat participarea sportivi din

nia Merchiers (Belgia) — 8’58”25/100.Cu un succes românesc s-a încheiat și proba de săritură în înălțime. in care victoria a revenit Alinei Astafei. cu rezultatul de 1,94 m, una dintre principalele favorite ale concursului, Stefka Kostadinova (Bulgaria), situindu-se pe locul 5, cu 1,88 m. De asemenea, la săritura in lungime a ciștigat Marieta Ilcu (6.78 m). in timp ce în cursa de 800 m Violeta Beclea s-a situat pe locul doi. in l'58”94/100, după Si- grun Wodars (R.D. Germană) — 1’58”28/100.
★Iran. Iugoslavia. Turcia. U.R.S.S. șl România. Simbătă, in sala din cadrul Complexului „23 August" vor avea loc două reuniuni, de la orele 9 și 16.30, iar duminică întrecerile sint programate de la ora 9.

TENIS DE MASA. în clasamentele celor mai bune jucătoare de tenis de masă din Europa, alcătuite de Uniunea continentală, sportiva româncă Otilia Bădescu ocupă locul 5.VOLEI. Aflată în turneu în Polonia. selecționata masculină de volei a R.F. Germania a întilnit. la Varșovia, reprezentativa țării-gazdă, pe care a întrecut-o cu scorul de 3—1 (15—9, 15—13, 12—15, 15—13).FOTBAL. Rezultate înregistrate in cadrul competiției internaționale de fotbal „Cupa de vară Intertoto" : Oergryte Gdteborg — Rapid București 2—0 (1—0) ; Wismut Aue — Spartak Varna 3—1 (1 —0) ; S.C.Karlsruhe — F.C. Den Bosch 3—2 ; F.C. Lucerna — F.C. Liăge 2—0 ; Plastika Nitra — Malmoe 1—1 ; F.C. Swarovski Tirol — F.C. Etăr Veli- ko Tîrnovo 4—0 ; Stal Mielec — Djurgardens 1—0; I.F.K. Goteborg— Lokomotive Leipzig 3—1 ; Stuttgar- ter Kickers — Naestved 2—2 ; Wet- tingen — Slavia Praga 1—2 ; A.K. Graz — Hannover 96 1—2 ; CarlZeiss Jena — Kaiserslautern 1—3 ; F.C. Vienna — Waalwljk 4—2.

vremea
Prognoza meteorologică pentru Inter

valul 21 iulie, ora 20 — 24 Iulie, ora 20: 
Vremea se va încălzi treptat, insă va 
rămîne răcoroasă la Începutul interva
lului in nord șl centru, iar cerul va 
fi variabil, cu lnnorărl mal accentuate 
în prima parte a Intervalului în nord- 
est, unde, pe alocuri, vor cădea averse 
de ploaie șl se vor semnala descărcări 
electrice. In celelalte zone, averse de 
ploaie cu totul Izolate după-amiaza. 
vlntul va sufla slab ptnă la moderat, 
cu intensificări trecătoare în estul ță
rii din nord, cu viteze de pînă la 35—4# 
kilometri la oră. Temperaturile maxi
me vor fl cuprinse între 20 șl 30 de 
grade mat ridicate In ultimele zile în 
Vest și sud. Iar cele minime. In ge
neral, între 7 și 17 grade. Dimineața, 
local, se va produce ceață în vestul 
și Centrul țării. In București : Vremea 
se va încălzi treptat, iar cerul va fi va
riabil. Vlntul va sufla slab pînă la 
moderat. Temperaturile maxime vor 
oscila între 27 șl 30 grade, Iar cele mi
nime Intre 12 șl 17 grade.

1



Abordare novatoare, in spiritul concepției științifice KIEV

Manifestare consacrată centenarului
Mihai Eminescu

Wojciech Jaruzelski - ales președinte

a tovarășului Nicolae Ceausescu, a problemelor contemporaneității
Pentru lichidarea subdezvoltării 
și instaurarea unei noi ordini 

economice internaționale
Avînd în vedere problemele actuale economice grele, manifes

to tarile puternice ale crizei economice mondiale și înrăutățirea consi
derabilă a situației țărilor în curs de dezvoltare, este necesar să se 
ajungă la înlăturarea vechilor practici de inegalitate și de asuprire 
a acestora, să se ajungă la principii noi de relații, care să permită 
dezvoltarea economico-socială, a independenței fiecărei națiuni, să 
asigure stabilitatea economiei mondiale și progresul fiecărui popor.

NICOLAE CEAUȘESCULichidarea subdezvoltării, a decalajelor dintre state și edificarea unei noi ordini economice internaționale se situează intre orientările programatice ale politicii de amplă deschidere inaugurate de Congresul al IX-lea al partidului, promovată eu neabătută consecvență de Româ- i nia socialistă, de președintele Nicolae Ceaușescu. Tn definirea acestei politici, țara noastră pornește de la realitatea existenței unui mare număr de state, cu o populație ce reprezintă 70 la sută din omenire, care se găsește intr-o stare de subdezvoltare, cu întregul cortegiu de consecințe dramatice ce decurg din aceasta, situație generatoare de grave probleme pentru dezvoltarea de ansamblu a societății omenești.Constituie un merit istoric, larg recunoscut, al tovarășului Nicolae Ceaușescu de a fi elaborat, încă în urmă cu peste două decenii, o concepție originală, cuprinzătoare, cu o solidă fundamentare științifică, materialist-dialectică. referitoare la lichidarea subdezvoltării și Înfăptuirea unor relații noi, de echitate și egalitate între state, menite să favorizeze progresul tuturor națiunilor.îmbogățită mereu. In perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea, cu idei și teze noi. luindu-se în considerare noile cerințe impuse de procesele și tendințele din viata internațională, concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu privitoare la lichidarea subdezvoltării, la redu- . cerea decalajelor dintre state și instaurarea unei noi ordini economice internaționale reprezintă o contribuție majoră la identificarea căilor și mijloacelor de accelerare a progresului tuturor țărilor și în special al celor în curs de dezvoltare.în spiritul acestei concepții, secretarul general al partidului, dezvăluind in toată amploarea sa contradicția care se manifestă pe planul vieții internaționale intre statele bogate și cele sărace, intre asupritori și asupriți, a elaborat teza de - inestimabilă valoare teoretică și practică potrivit- căreia este imperios necesară soluționarea acestei contradicții, care a devenit una dintre cele mai puternice contradicții ale contemporaneității, cu profunde implicații nu numai asupra raporturilor economice interstatale și asupra unei dezvoltări echilibrate și stabile a economiei mondiale, în ansamblul său. ci și asupra relațiilor politice, amplificind - incordarea existentă, neincrederea între națiuni.Justețea acestei teze a tovarășului Nicolae Ceaușescu este confirmată întru totul de evoluțiile actuale, care atestă accentuarea prăpastiei dintre statele bogate, dezvoltate, și țările sărace, in curs de dezvoltare.Ce poate fi mai elocvent decit faptul că peste 4 miliarde de oameni trăiesc in prezent în sărăcie, în ultimul deceniu situația lor continuind să se înrăutățească, in timp ce in statele bogate — și din acestea o minoritate restrîn-să de bogați — au acumulat anual zeci și zeci de miliarde de dolari din țările in curs de dezvoltare! Aceasta este — așa cum sublinia secretarul general al partidului în recenta cuvîntare rostită la Plenara Consiliului Național al Oamenilor Muncii — o situație care nu poate să mai continue, devenind insuportabilă, intrucit ea inseamnă. in fapt, o lume a inechității, a jafului, a asupririi. Adincirea decalajelor, a prăpastiei dintre bogați și săraci este ilustrată semnificativ pentru dimensiunea acestei divizări și de constituirea, în forme instituționalizate, de grupări distincte de state — „Grupul celor 7“, „Grupul celor 77“ — cu platforme comune specifice, ce oglindesc interesele lor contrarii.Menținerea și adincirea continuă a decalajelor, ca urmare a politicilor spoliatoare, de tip neocolonialist, practicate de capitalul financiar internațional în domeniul creditului — prin intermediul dobinzijor excesiv de mari, care au făcut ca datoria externă a lumii a treia să depășească 1 300 de miliarde de dolari — și a politicilor marilor monopoluri transnaționale în domeniul prețurilor au determinat o criză de structură a Economiei mondiale. O criză generatoare de antagonisme din ce in ce mai puternice, ce se manifestă nu numai intr-o regiune sau alta, ci la scară planetară.Pornind tocmai de la aceste stări de lucruri, secretarul general al partidului nostru a subliniat, in repetate rînduri, necesitatea lichidării subdezvoltării prin eliminarea radicală a practicilor și mecanisme

lor ce o perpetuează, arătînd că aceasta reprezintă o necesitate obiectivă a progresului și păcii in lume, o problemă de a cărei soluționare depinde insuși viitorul omenirii.Evidențiind caracterul profund Inechitabil al relațiilor stabilite pe baza structurilor actualei ordini economice, ca și nocivitatea acestora pentru ansamblul economiei mondiale și mai ales pentru situația economică a lumii a treia, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat cu putere, în expuneri ce au devenit documente programatice ale partidului și orientări fundamentale ale politicii externe a României socialiste, că noua ordine economică mondială cere nu o schimbare formală a raporturilor intre state, ci restructurarea revoluționară a insuși conținutului acestor raporturi. în acest sens, președintele României consideră că fundamentul noii ordini trebuie să-1 constituie principiile deplinei egalități în drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc, excluderea cu desăvîrșire % a forței și amenințării cu forța.în întreaga perioadă de după Congresul al IX-lea, practica relațiilor 

internaționale a confirmat pe deplin temeinicia și justețea acestor aprecieri, demonstrind că numai prin statornicirea in raporturile dintre state a ansamblului acestor principii se pot crea condițiile reale in vederea lichidării subdezvoltării, a actualelor asimetrii din economia mondială.Pe baza concepției revoluționare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, țara noastră a prezentat la O.N.U., încă din 1974, documentul „Poziția Romanici cu privire la instaurarea unei noi ordini economice internaționale'*, in care au fost puse cu claritate in evidență cauzele persistenței și accentuării subdezvoltării, direcțiile de acțiune pentru lichidarea acesteia, relevindu-se, totodată, corelația dialectic^ dintre factorii interni și externi ai procesului dezvoltării. în deplin acord cu spiritul și litera acestui document, România a participat activ, împreună cu celelalte țări în curs de dezvoltare, la elaborarea, în cadrul diferitelor organizații și organisme internaționale, a unor documente de bază pentru definirea căilor și mijloacelor de înfăptuire a noii ordini economice mondiale.Totodată. România, pornind de la considerentul de principiu că orientarea proceselor economice și politice internaționale in direcția realizării obiectivelor noii ordini economice internaționale impune cu necesitate întărirea solidarității și colaborării între țările în curs de dezvoltare, a acționat și acționează în acest sens nu numai în cadrul multilateral, al diferitelor organisme și organizații, ci și in raporturile sale bilaterale. în spiritul acestei orientări programatice. țara noastră întreține relații de colaborare pe toate planurile — politic. economic, tehnico-științific. cultural — cu cvasitotalitatea statelor in curs de dezvoltare, relații puternic impulsionate de vizitele întreprinse de tovarășul Nicolae Ceaușescu. împreună cu tovarășa Elepa Ceaușescu, în aceste țări și de documentele semnate cu aceste prilejuri. documente ce consacră noile principii ce trebuie să stea la bâza raporturilor internaționale.Pilduitor pentru consecventa politică a partidului nostru, a secretarului său general, este locul important acordat înfăptuirii acestui deziderat istoric al omenirii in proiectul Programului-Directivă pentru Congresul al XlV-lea al P.C.R. Por- nindu-se de la adevărul că lichi

darea decalajelor dintre bogați și săraci, a gravelor disparități generate de mecanismele imperialiste și neocolonialiste de spoliere a bogățiilor naționale și a muncii altor popoare reprezintă o cerință legică inexorabilă a progresului contemporan. in Programul-Directivă se subliniază că realitățile lumii de astăzi pun cu tot mai multă stringență problema înlăturării vechilor relații de dominație și asuprire, a instaurării unor raporturi noi, de egalitate între state, a creării condițiilor pentru folosirea echitabilă a resurselor planetei, care să permită progresul multilateral al tuturor națiunilor.Secretarul general al partidului nostru are meritul nu numai de a fi sesizat și evidențiat imperativul absolut al lichidării subdezvoltării, a decalajelor dintre state și făuririi unei noi ordini economice internaționale, ci și de a fi trasat, cu clarviziune politică și rigoare științifică, cu realism și cutezanță revoluționară, căile și mijloacele de edificare a unei lumi mai drepte și mai bune, în cadrul strategiei globale in vederea înfăptuirii acestui obiectiv istoric, președintele României consideră că prioritar este efortul propriu al țărilor rămase în urmă pe planul dezvoltării economice, creșterea rolului factorilor endogeni, ce trebuie să ducă la crearea unei pu- ternioe și moderne baze tehnico- materiale și, prin aceasta, la consolidarea independenței economice și politice. Eforturile proprii ale statelor respective trebuie să fie sprijinite însă printr-o largă cooperare economică internațională, liberă de orice fel de condiționări politice, de ingerințe în treburile interne, astfel incit această cooperare să reprezinte efectiv un ajutor' real și substanțial acordat de statele avansate celor rămase in urmă.Pornind de la aceste cerințe și luind in considerare situația dramatică a țărilor in curs de dezvoltare, aflate sub povara de nesuportat a datoriilor externe, ca și evidenta erodare a sistemului cooperării economice multilaterale, secretarul general al partidului consideră că se impune ca o necesitate obiectivă realizarea unul nou consens, la scară mondială, asupra problematicii economice, îndeosebi a celei privind datoriile și adoptarea de măsuri care să ducă la o relansare economică generalizată și la întărirea cooperării economice internaționale. în acest sens, sesiunea extraordinară a Adunării Generale a O.N.U. din. aprilie 1990, consacrată revitalizării cooperării economice internaționale, creșterii și dezvoltării economice. în special a țărilor in curs de dezvoltare, poate constitui cadrul favorabil pentru elaborarea și transpunerea în viață a unui plan de acțiune corespunzător.Elaborarea și punerea în aplicare a unui asemenea plan de acțiune sint cu atit mai necesare cu cit, la ora actuală, se impun a fi soluționate de maximă urgență o serie de probleme cardinale — datoria externă, stabilirea unui raport just între prețul materiilor prime și cel al produselor industrializate, eliminarea măsurilor protecționiste. discriminatorii. accesul neîngrădit la cuceririle științei și tehnologiei etc., probleme ce nu-și pot găsi o rezolvare viabilă decit prin voința politică a tuturor statelor, atit a celor avansate, cit și a celor în curs de dezvoltare.Relevînd importanța deosebită a cooperării internaționale pentru lichidarea subdezvoltării, secretarul general al partidului. președintele Republicii, a arătat că România se pronunță ferm împotriva acelui tip de cooperare inechitabilă ce duce la subordonarea economiei anumitor state altor state sau monopoluri străine. în acest sens, in Tezele pentru Congresul al XlV-lea al P.C.R. se subliniază cu putere necesitatea unei noi politici financiare, care să excludă jefuirea și dominarea țărilor sărace de către monopolurile imperialiste și marile bănci.Militînd activ pentru lichidarea subdezvoltării și instaurarea unei noi ordini economice internaționale, România. președintele Nicolae Ceaușescu consideră că înfăptuirea acestor mari obiective ar reprezenta o contribuție efectivă la edificarea unei economii mondiale echilibrate, stabile, la asigurarea păcii1 șl securității în lume, a progresului tuturor națiunilor.
Valentin PAUNESCU

MOSCOVA 70 (Agerpres). — La 
teatrul „Frăția" din Kiev a avut loc 
o seară literară consacrată centena
rului Eminescu, in cadrul căreia au 
fost prezentate : spectacolul ..Poe
tul si fecioara", o expoziție privind 
viața ți activitatea poetului, pre
cum și o antologie din proza lui 
Mihai Eminescu. apărută recent in 
limba ucraineană.

Personalitatea și creația marelui 
poet român au fost prezentate de

Realitățile Cubei — expresie a superiorității 
socialismului

O cuvîntare a tovarășului Fidel Castro RuzHAVANA 20 (Agerpres). — Luînd cuvintul in cadrul unui miting desfășurat la Havana, președintele Consiliului de Stat și al Consiliului de Miniștri ale Republicii Cuba, Fidel Castro Ruz, a evidențiat, superioritatea netă a socialismului față de capitalism. menționind că socialismul este o societate esențialmente umană, in care a dispărut exploatarea omului de către om — relatează a- genția Prensa Latina. „Capitalismul.
Marșul internațional al păcii din R.P.D. CoreeanăPHENIAN 20 (Agerpres). — „Pentru pace și pentru reunificare in pace a Coreei 1" — sub această deviză a început Marșul internațional al păcii din R.P.D. Coreeană. La a- ceastă acțiune participă peste 400 de persoane din 30 de țări ale lumii. sosiți în R.P.D.C. pentru a-și exprima deplina solidaritate cu lupta poporului coreean pentru e- dificarea unei patrii unite, nenucleare. independente.

' BEIJING

Protest împotriva amestecului Congresului S.U.A. 
în treburile interne ale R. P. ChinezeBEIJING 20 (Agerpres). — Guvernul R.P. Chineze a adresat un protest energic, exprimîndu-și indignarea în legătură cu amestecul Congresului S.U.A. în afacerile interne ale Chinei, transmite agenția China Nouă. Acest protest a fost transmis ambasadorului S.U.A. la Beijing, după adoptarea. în forul legislativ american, a' unor amenda

A X-a aniversare a victoriei revoluției populare sandiniste

Mitingul de masăMANAGUA 20 (Agerpres). — In discursul rostit la mitingul de masă — la care au participat circa 300 000 de persoane — organizat cu prilejul celei de-a X-a aniversări a victoriei revoluției populare sandiniste, președintele Republicii Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, s-a pronunțat pentru continuarea procesului de transformări revoluționare democratice din țară și intensificarea eforturilor consacrate depășirii dificultăților din economia națională. El a prezentat realizările
Rezultate economice în R.S.F. Iugoslavia 

și R. P. UngarăBELGRAD 20 (Agerpres). — Producția industrială a Iugoslaviei a crescut in primele șase luni ale anului in medie cu 3 la sută în comparație cu perioada corespunzătoare a anului trecut — a informat Institutul federal de statistică al. acestei țări, citat de agenția Taniug.BUDAPESTA 20 (Agerpres). — După cum transmite agenția M.T.I.,
Resursele financiare eliberate prin dezarmare, 

orientate spre înfăptuirea unor obiective economico-socialeHELSINKI 20 (Agerpres). — Intr-o declarație difuzată la Helsinki, Partidul Social-Democrat din Finlanda se pronunță pentru amplificarea considerabilă a eforturilor in vederea reducerii armamentelor. Documentul relevă necesitatea orientării resurselor financiare care se pot
,,Ștafeta păcii'7 pe teritoriul R.F.G.BONN 20 (Agerpres). — „Ștafeta păcii" — acțiune la care participă foști laureați olimpici din țări ale continentului european — iși continuă itinerarul pe teritoriul R. F. Germania, sosind in orașul Giessen. Acest oraș a fost inclus pe traseul „Ștafetei păcii" deoarece de mai bine de trei decenii el este declarat zonă liberă de arme nucleare — a declarat, in cadrul unui miting, primarul localității, Manfred Mutz. El

Stanislav Semcinski, profesor la 
Universitatea din Kiev.

Manifestarea a fost organizată de 
filiala ucraineană a Asociației de 
Prietenie Sovieto-Română. Comite
tul Executiv de deputați ai poporu
lui din Raionul Sevcenko și de Aso
ciația de producție „Electropribor". 
Au participat scriitori, traducători, 
activiști ai Asociației de Prietenie 
Sovieto-Română, un numeros pu
blic.

cu toată bogăția lui, este incapabil să rezolve problemele sociale de bază ale populației, servind doar unui grup restrins de privilegiați. Atunci, la ce mai servește un asemenea sistem ?“ — a arătat el.Fidel Castro Ruz a prezentat realități ale Cubei socialiste, subliniind succesele obținute in diferite domenii. între care cele ale invăță- mintului și sănătății.
Marșul a pornit de la poalele muntelui Baiktou. de la granița dintre R.P.D. Coreeană și R.P. Chineză, îndreptindu-se spre lima de demarcație de la Panmunjon. în fruntea participanților se află studenta sud- coreeană Lim Sou Kyoung. care a participat la cel de-al XIII-lea Festival Mondial al Tineretului și Studenților de la Phenian, ignorind interdicția autorităților de la Seul, 

mente privind aplicarea de sancțiuni economice împotriva R. P. Chineze. Amendamentele adoptate în Camera Reprezentanților si în Senat deformează evenimentele din C’nina. constituind un atac calomniator la adresa guvernului chinez, de natură să submineze. în mod deliberat. relațiile chino-americane — menționează agenția.

de la Managuaobținute de poporul nicaraguan in ultima perioadă, saltul făcut în diverse domenii de activitate după răsturnarea, la 19 iulie 1979, a dictaturii lui Somoza.Pe de altă parte, șeful statului nicaraguan a lansat S.U.A. apelul de a acționa în favoarea păcii in America Centrală, arătind că Nicaragua își manifestă disponibilitatea de a coopera cu1 guvernul nord-american in scopul realizării și menținerii unui climat de stabilitate in regiune.

în primul semestru producția industrială a scăzut in Ungaria cu 1.1 la sută. In același timp, datele prezentate de Direcția Centrală de Statistică atestă că in industria prelucrătoare în primul trimestru producția a scăzut cu 1 la sută, iar în trimestrul II cu 2.2 la sută. In industria confecțiilor, producția a scăzut cu 10 la sută.

elibera prin măsuri de dezarmare spre domeniile luptei cu foametea și sărăcia în diferite regiuni ale planetei noastre. Un alt obiectiv al eforturilor trebuie să îl constituie un mediu ambiant curat, se arată în declarație.
a subliniat că locuitorii din Giessen își aduc contribuția lor la consolidarea securității pe continentul european spunind „Nu 1“ modernizării rachetelor nucleare tactice.Această acțiune simbolică se va încheia la 6 august, dată ce marchează unul dintre momentele tragice ale omenirii — bombardarea atomică a Hiroshimei, la 6 august 1945.

al R. P.VARȘOVIA 20 (Agerpres). — In cadrul unei ședințe comune a celor două camere ale sale — Seimul și Senatul — Adunarea Națională a R. P. Polone l-a ales, cu majoritate de voturi, pe Wojciech Jaruzelski, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P.. în funcția de președinte al Republicii Populare Polone — transmite agenția P.A.P.Luînd cuvintul. Wojciech Jaruzelski a relevat că această alegere este o înaltă cinste, dar si o îndatorire deosebit de dificilă. In context, el s-a
Eforturi pentru transpunerea în practică a planului O.N.U. 

pentru acordarea independenței NamibieiWINDHOEK 20 (Agerpres). — Secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, efectuează in a- ceste zile o vizită oficială în Namibia pentru a constata la fața locului felul in care este transpus în practică planul Națiunilor Unite privind acordarea independentei a- cestui teritoriu. într-o declarație făcută la sosire, Perez de Cuellar a arătat că, deși au fost înregistrate progrese serioase în aplicarea planului O.N.U., rămin încă o serie de probleme critice. Este imperios necesar ca rezoluția 435 a Consiliului de Securitate să fie aplicată pe deplin, in litera și spiritul ei. și să fie eliminate ultimele obstacole care împiedică transpunerea ei adecvată în viată, a spus el. „Națiunile Unite — a subliniat secretarul general — își vor exercita responsabilitățile ce le revin cu o imparțialitate de- săvirșită și așteaptă același lucru din partea autorităților sud-africane. în această acțiune internațională.După 105 ani de dominație colonială. 1989 este anul obținerii independenței Namibiei. Un rol deosebit de important în atingerea a- cestui țel l-a jucat Organizația Națiunilor Unite, care, „la 29 septembrie 1978. a adoptat — in Consiliul de Securitate — rezoluția 435 privind acordarea independentei, etapă de răscruce în eforturile depuse de organizația mondială pe planul decolonizării. In februarie a.c., Consiliul de Securitate a adoptat rezoluția 632. care reconfirmă rezoluția din 1978 in forma sa originală și permite secretarului general să organizeze operațiunea UNTAG (Grupu-
♦MAPUTO 20 (Agerpres). — La Maputo s-au încheiat joi convorbirile dintre președintele Mozambicu- lui, Joaquim Chissano, și liderul Partidului Național din Africa de Sud, Frederik de Klerk, care a efectuat. Ia cererea sa, o vizită de o zi in capitala mozambicană. Au fost discutate, în cadrul convorbirilor care au avut loc, probleme ale rela-

Situația din Panama poale fi soluționată 
pe calea tratativelor

— apreciază miniștrii de externe ai țărilor membre ale O.S.A.WASHINGTON 20 (Agerpres). — Miniștrii de externe ai țărilor membre ale Organizației Statelor Americane (O.3rA.) — reuniți la Washington, pentru a audia raportul Comisiei speciale a O.S.A. care a efectuat o vizită la Ciudad de Panama — au hotărit să extindă mandatul comisiei respective, creată in mai
Reuniunea ConsiliuluiADDIS ABEBA 20 (Agerpres). — La Addis Abeba au continuat joi lucrările reuniunii Consiliului ministerial al Organizației Unității Africane. După cum a declarat presei adjunctul secretarului general al O.U.A., Sylvester Nsamzimsana, citat de agenția China Nouă, partici- panții au incheiat discuțiile asupra problemelor politice, pronunțindu-se pentru continuarea acordării întregului sprijin al organizației pentru desfășurarea cu succes a procesului de obținere a independentei Namibiei și cu apelul de a se acționa pentru realizarea pașilor necesari in

Evoluția crizei de guvern dinROMA 2C (Agerpres). — Observatorii de la Roma sint de părere că după două luni de incercări. consultări, polemici și veto-uri, criza politică italiană, este pe punctul de a se soluționa. Aprecierea urmează recentei runde de consultări pe care Giulio Andreotti, ministru de externe in guvernul de coaliție demisionai’. a avut-o cu conducerile tuturor celor cinci partide partenere (demo-
ORIENTUL MIJLOCIUO grevă generală a fost declarată joi de angajații Consiliilor locale din teritoriile arabe ocupate, in semn de protest fată de decizia autorităților israeliene de a dizolva administrațiile locale ale satelor Abu Sena, Kafr Yasseif, Al Makr și Al Gadiedah din regiune, informează agenția M.E.N.A.Totodată, se arată că locuitorii a- cestor sate au declarat la rindul lor o grevă generală de protest față de actele de agresiune ale forțelor israeliene de ocupație.Se precizează că militarii israe- lieni au instituit restricții de circulație in orașul Rafah din Gaza, în Încercarea de a împiedica organizarea unor noi manifestații. De

Polonereferit Ia problemele cu care se confruntă Polonia in etapa actuală, la sarcinile dezvoltării economico-sociale a tării în perioada următoare, subliniind necesitatea ridicării eficientei economiei, promovării consecvente a principiilor echității sociale, dezvoltării democrației, concentrării tuturor energiilor societății in vederea atingerii telurilor propuse. Vorbitorul a declarat că va face tot ce-i stă în putință pentru a sluji poporul, patria.

lui de asistentă al O.N.U. pentru perioada de tranziție). La 1 aprilie a fost declarată in teritoriu încetarea formală a ostilităților, dar momentul a fost marcat de izbucnirea unor ciocniri armate violente între combatanții S.W.A.P.O. și forțele de ocupație sud-africane. soldate cu sute de morti. în iunie, după amî- nări repetate, a început operațiunea de repatriere a refugiatilor na- mibieni. iar la 1 iulie a fost declanșată oficial campania electorală. in vederea alegerilor de la 1 noiembrie pentru Adunarea Constituantă. Aceasta urmează să redacteze și să adopte legea supremă a viitoarei țări independente. Tot în noiembrie se va încheia retragerea ultimilor 1 500 de soldați sud-africani și vor fi închise toate bazele. Mandatul UNTAG se va prelungi pa Întreaga perioadă care duce la proclamarea independentei Namibiei.LUSAKA 20 (Agerpres). — Zambia este gata să prezinte o platformă pentru angajarea unui dialog între regimul din Africa de Sud și Congresul Național African — a declarat președintele Kenneth Kaunda, într-un interviu acordat corespondenților presei străine acreditați la Lusaka. Președintele Zambiei a menționat că recenta întilnire dintre Nelson Mandela, lider al Congresului Național African, și președintele sud-african, Pieter Botha, trebuie să fie urmată de eliberarea tuturor deținuților politici din R.S.A. și de stabilirea unui dialog intre guvernul de la Pretoria și mișcările de eliberare.'
★fiilor bilaterale și căi de instaurare a păcii in Mozambic.Intr-o conferință de presă, desfășurată la încheierea acestor convorbiri — relatează agențiile Taniug și T.A.P. — liderul politic sud-african a arătat că a dat asigurări șefului statului mozambican că guvernul de la Pretoria nu va mai acorda sprijin forțelor antiguvernamentale din Mozambic.

anul acesta și care are misiunea de a sprijini eforturile panameze de realizare a reconcilierii naționale — transmite agenția Prensa Latina. Cu acest prilej, a reieșit cu pregnanța că există posibilitatea soluționării situației din Panama pe calea tratativelor. fără amestec străin sau presiuni externe.
ministerial al O.U.A.direcția soluționării situației din Orientul Mijlociu și convocarea unei Conferințe internaționale in problema palestiniană. S-a subliniat necesitatea ca toate părțile interesate să participe la negocierile destinate reglementării stării conflictuale din Orientul Mijlociu.In cadrul reuniunii au început, joi, discuțiile în problemele sociale, de invățămint și știință. A fost, totodată, adoptată hotărîrea convocării, in luna noiembrie, la Accra, a primului Congres, de constituire a Uniunii panafricane pentru știință și tehnologie.

I taliacrat-creștin, socialist, republican, socialist-democratic și liberal). Un comitet al celor cinci partide ar urmq să se întrunească în următoarele zile pentru a analiza observațiile și contrapropunerile lor la ideile înaintate de Andreotti și pentru a elabora proiectul de program politic. Este posibil ca lista noului cabinet să fie prezentată șefului statului la inceputul săptăminii viitoare.
asemenea. în tabăra de refugiați palestinieni Khan Younis restricțiile de circulație au fost menținute pentru a treia zi consecutiv. (Agerpres)LONDRA 20 (Agerpres). — în cursul întrevederii cu primul-mi- nistru britanic, Margaret Thatcher, președintele Emiratelor Arabe Unite, șeicul Zayed Bin Sultan Al-Na- hayyan, aflat in vizită în Marea Bri- tanie. a relevat necesitatea unor eforturi din partea tuturor țărilor pentru a determina Israelul să răspundă la inițiativele de pace în vederea soluționării situației din Orientul Mijlociu, subliniind că un eventual eșec pune in pericol pacea în întreaga lume.

r ILE DE PRESA
e scurt

ÎNTREVEDERE LA MOSCOVA. La Moscova a avut loc miercuri o întrevedere intre Mihail Gorba- ciov, secretar general ''al C.C. al P.C.U.S., președintele Sovietului Suprem al U.R.S.S., și Râul Man- glapus, ministrul de externe al Fi- lipinelor. Au fost abordate unele 
aspecte ale stadiului actual și perspectivelor relațiilor dintre cele două țări în diferite domenii, ca și o serie de probleme ale vieții internaționale actuale, îndeosebi din zona Asiei și Oceanului Pacific.

ACORD. Egiptul :și R.P.S. Albania au încheiat un acord de cooperare științifică și tehnologică. Documentul prevede acțiuni de colaborare in diverse sectoare științifice, in agricultură, industria chimică, tehnologia lubrifianților și petrolului, informații, pescuit, biologie și in alte domenii. •PAKISTANUL ȘI INDIA au convenit să dezvolte legăturile bilaterale în domeniul comerțului, industriei, agriculturii, ocrotirii sănătății. culturii și turismului, s-a anunțat intr-un comunicat cu privire la lucrările comisiei mixte 

bilaterale, la care au participat delegații conduse de miniștrii afacerilor externe ai celor două țări. Părțile au convenit să extindă considerabil volumul comerțului.SANCȚIUNI. Administrația Bush a prelungit sancțiunile economice americane împotriva Marii Ja- mahirii Arabe Libiene Populare Socialiste — a anunțat Casa Albă. In raportul său bianual referitor la problema respectivă, președintele Bush a precizat că embargoul comercial al S.U.A., instituit in 1986 din ordinul președintelui Reagan, rămîne in vigoare, ca și 

interdicția privind folosirea pașapoartelor americane pentru a călători in Libia.LA NURNBERG ȘI MtîNCHEN au fost constituite noi organizații care militează împotriva pericolului neonazist in R.F. Germania. Noile organizații reunesc reprezentanți ai celor mai diverse pături sociale, activiști pe tărim sindical și social, cercuri eclesiastice.REMANIERE. Președintele Republicii Bangladesh, Mohammad Ershad. a efectuat o remaniere a guvernului, în cadrul căreia au fost 

numiți noi titulari la ministerele irigațiilor, apelor și controlului inundațiilor; resurselor energetice și minerale ; tineretului și sporturilor : aviației civile și turismului. De asemenea, a fost înființat un nou minister al pădurilor și mediului înconjurător.CONVORBIRI. La Islamabad au avut loc joi convorbiri între miniștrii de externe ai Pakistanului și Iranului, Sahabzada Yaqub Khan, și respectiv. Aii Akbar Velayati. Cu acest prilej au fost examinate o serie de probleme regionale, o 

atenție specială fiind acordată situației din Afganistan.„RESURS-F“. Cu ajutorul unei rachete purtătoare „Soiuz", în U- niunea Sovietică a fost lansat satelitul „Resurs-F“. La bordul a- cestuia, informează agenția T.A.S.S., se află aparatură științifică destinată fotografierii unor întinse regiuni în vederea cercetării resurselor naturale ale U.R.S.S. Tn componenta satelitului „Resurs-F“ se află, de asemenea, doi sateliți pasivi de tipul „Pion", pentru studierea densității straturilor superioare ale atmosferei terestre.
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