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IN SPBnUL SARCINILOR SRRUNIAIE DE TOUARASOL NICOLAE CEAUSESCUPLANULPEÎNTREAGAECONOMIEREALIZAT INTEGRAL
pînă la 23 August pe opt luni,

pînă la Congresul al XIV-lea pe întregul an!

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, marți, 8 august, la Snagov, pe tovarășul Jozef Lenart, membru al Prezidiului, secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia, care, la invitația C.C. al P.C.R., efectuează o vizită în țara noastră.Cu acest prilej, tovarășului Nicolae Ceaușescu i-au fost transmise un cald mesaj de salut. împreună cu urări de succes în întreaga activitate din partea tovarășilor Milos Jakes, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia. Gustav Husak. cialiste Cehoslovacia, președintele Republicii So- Cehoslovace, și Ladislav Adamec, președintele guvernului.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit și a transmis tovarășilor

Milos Jakes, Gustav Husak și Ladislav Adamec, conducerii de partid și de stat cehoslovace un salut călduros și cele mai bune urări.In cursul întrevederii au fost subliniate relațiile de strinsă prietenie și colaborare dintre partidele, țările și popoarele noastre, care, in spiritul înțelegerilor convenite cu prilejul întilnirilor și convorbirilor la nivel inalt, de la București și Pra- ga. cunosc o continuă dezvoltare. S-a apreciat că extinderea și mai puternică a legăturilor dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Cehoslovacia, dintre România și politic, economic, cultural te este ambelor generale lume.în timpul convorbirii au fost prezentate preocupările Partidului Co

Cehoslovacia.Cehoslovacia, pe plan tehnico-științific. și in alte sfere de activita- in interesul și spre binele țări si popoare, al cauzei a socialismului și păcii in

munist Român șl Partidului Comunist din Cehoslovacia pentru edificarea noii orinduiri pe baza aplicării creatoare a principiilor socialismului științific la condițiile concrete din fiecare țară.Abordindu-se unele aspecte actuale ale vieții, internaționale, s-a evidențiat însemnătatea întăririi unității și solidarității partidelor comuniste și muncitorești, a forțelor progresiste de pretutindeni, a tuturor popoarelor în lupta pentru realizarea dezarmării nucleare și convenționale. pentru asigurarea unul climat de destindere, securitate. înțelegere si largă cooperare in Europa și în lume.La primire a participat tovarășul Ion Stoian. membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.A fost' de față Jan Papp, ambasadorul Cehoslovaciei la București.
Mwando Nsimba, 4

viceprim-comisar de stat însărcinat cu problemele economice, financiare și monetare
și comisar de stat la Departamentul Agriculturii al Republicii Zair

Atenție permanentă cerințelor majore ale economieiîn anii construcției socialiste, și în mod deosebit după Congresul al IX-lea al partidului, municipiul Timișoara — asemenea tuturor localităților patriei, a cunoscut puternice prefaceri, aici dezvoltîndu-se o industrie modernă, prin construirea a zeci de noi capacități înzestrate cu mașini și utilaje complexe, de mare randament, cu linii automatizate de fabricație, la care lucrează oameni bine pregătiți profesional, in măsură să răspundă exigențelor producției în actuala etapă, cind la baza întregii activități stau factorii intensivi, calitativ superiori. Totodată, pe parcursul desfășurării procesului de dezvoltare economică, de perfecționare a muncii și a producției s-a acumulat o bogată experiență, valorificată acum în toate domeniile. Astfel, experiența înaintată este socotită pretutindeni un adevărat izvor de noi și noi soluții pentru afirmarea deplină a progresului*  tehnic, pentru înfăptuirea obiectivelor actualului cincinal, fiind apreciată _— in aceste zile, cînd toți oamenii muncii, întregul popor acționează cu înflăcărare și dăruire revoluționară pentru îndeplinirea planului pe opt luni pină la 23 August și pe întregul an in cinstea Congresului al XIV-lea — un adevărat „motor" al întrecerii, suportul principal al izbînzilor înregistrate în bătălia pentru producții superioare, pentru atingerea și depășirea chiar, unde există cerințe, a nivelului de producție stabilit. Cum este fructificată concret experiența valoroasă, cum este aceasta convertită zilnic în noi produse de calitate superioară, executate peste prevederile planului, pentru satisfacerea cerințelor eco- la întreprinderea de Aparate Electrice de Măsură și Spume Poliuretanice „Spumotim", unități fruntașe în întrecerea desfășoară între întreprinderile municipiului Timișoara.nomiei naționale și pentru export ? Iată tema investigației intreprinse întreprinderea de ce seComparativ cu anul trecut, colectivul de muncă al întreprinderii de A- parate Electrice de Măsură Timișoara are de realizat în acest an o producție pentru export de două ori mai mare. Practic, valoarea mărfurilor contractate numai pentru acest al treilea trimestru este egală cu întreg exportul realizat in anul 1987. Pe lingă produsele tradiționale — dacă putem să le spunem astfel unor a- parate asimilate abia de un an sau doi —, in cea mai mare parte constituite din aparate electrice, instalații și dispozitive metrologice, unitatea exportă mai nou standuri de etalonare, precum și tehnologia pen-

tru realizarea lor. Specialiștii ții sint tot mai mult solicitați tre-firmele beneficiare, unele cu tradiții îndelungate in domeniu, pentru promovarea unei activități metrologice de vîrf.Sigur, faptul că produsele purtind marca I.A.E.M. sint solicitate pe tot mai multe meridiane ale lumii, prestigiul cîștigat prin onorarea în avans și la înalt nivel calitativ a obligațiilor contractuale, atît la export, cit și la intern, nu sint întîmplătoare. Ele au drept suport — cum remarca inginerul Constantin Ghiță, președintele comisiei inginerilor și tehnicienilor din municipiul Timișoara — o

unită- de că-

• •ale muncii pentru țarăDe peste patru decenii a devenit un fapt obișnuit ca, pe marile șantiere ale României, să intîlnim mii și mii de tineri care, sub semnul romantismului revoluționar, își consacră entuziasmul vir- stei, forța brațelor și a minții mărețelor o- biective de dezvoltare multilaterală a patriei noastre. La chemarea partidului, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, brigadierii de pe cele peste 200 de șantiere ale tineretului, națio- n'ale, județene și locale, contribuie la realizarea unor importante obiective economice din. industrie și agricultură, formîndu-se și edueîndu-se astfel la înalta școală a muncii pentru țară.Recent, la Buzău, după cum transmite Stelian Chiper, corespondentul „Scînteii", pe stadionul din parcul Crîng, „Ziua peste 20 000 de reprezentanți ai brigadierilor, care lucrează pe cele 16 șantiere naționale ale țineretului, au adus, în cadrul unei impresionante manifestări politico-educative și cultural-artisti- ce, omagiul fierbinte partidului, conducătorului iubit, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Totodată, ei s-au angajat solemn că vor face totul pentru transpunerea in viață a istoricelor hotăriri ce vor fi adoptate de Congresul al XIV-lea și că în întîmpinarea marilor evenimente politice ale anului își vor onora, înainte de termen, sarcinile ce le revin în acest an.Prezența la Buzău a reprezentanților celor 16 șantiere naționale ale tineretului prilejuiește evidențierea rodnicului bilanț cu care brigadierii se prezintă la marea lor sărbătoare. Intr-o convorbire cu tovarășul Constantin Radu, comandantul șantierului „Sistemul de îmbunătățiri funciare Cimpia Buzăului", acesta ne-a

întîmpinînd brigadierilor",

precizat că brigadierii de aici au finalizat cu o lună mai devreme lucrările la canalul magistral de irigații C-Vest. Au, in felul a- cesta, marea satisfacție a scoaterii de sub spectrul secetei a mii de hectare cultivate cu cereale, vii și livezi. In aceste zile, un nou detașament de brigadieri din județul Botoșani participă la o lucrare la fel de importantă ca și construcția pro- priu-zisă : consolidarea și apărarea canalului amintit de furia viiturilor care se formează instantaneu pe versanții dealului Bistriței. De asemenea, în prima jumătate a aces- ,tui an, brigadierii bu- zoieni de la noul baraj de la Surduc, de la a- menajarea complexă a riului Buzău și a Luncii Călmățuiului au executat lucrări în valoare de circa 8 lioane lei.Despre cum se nifestă angajareaponsabilă a brigadierilor he-a vorbit și tînă- rul Marian Zăinescu, de la șantierul național Ipotești, județul Olt : „In cinstea zilei noastre, raportăm realizarea înainte de termen a 1 150 mc să- pături-terasamente și 1 260 dale turnate. Din numeroasele exemple de dăruire și angajare responsabilă vă relatez doar u- nul. In primăvară, la Dăneasa, s-a spart conducta principală. întreaga cultură de orez, recent înființată, era în pericol. Neprecupețind nici un efort, lu- crînd din zori și pină seara tîrziu, 50 de brigadieri au reușit, în numai 10 zile, să de- colmateze canalul si să salveze recolta de orez".Ion Tocoș. de Ia șantierul național al Combinatului Minier Rovinari, este de cuvînt al mari familii dieri. „La sint prezențitoate județele țării — ne-a informat dinsul. Aici există un colectiv bine sudat, ceea ce

mi-ma- res-

purtătorul celor mai de briga- Ro vinari tineri din

permite o rapidă acomodare și o integrare deplină a fiecărui nou venit. Exemplul personal al sutelor de fruntași — buldozeriști, excavatoriști, lăcătuși, electricieni ș.a. — constituie un temeinic imbold in muncă. Realizarea unei producții de peste 500 tone cărbune peste plan a devenit deja un fapț o- bișnuit. Educația prin muncă asigură formarea unui tînăr pe deplin conștient de utilitatea activității depuse. De aceea, brigadierul de la Rovinari își face un titlu de mîn- drie cind afirmă: «în fiecare bec electric se regăsește o parte din munca mea»".Ce înseamnă pentru un tînăr să fie martor la uriașele transformări care înnobilează noul chip al patriei ? „Nu numai atitudinea de martor este relevantă — ne spune Mihai Florian, de ^șantierul național ~ Dunăre ~ —, dar, mai ales, contribuția tot mai mare a fiecăruia la aceste transformări de excepție. îmi este proaspătă in memorie participarea entuziastă a brigadierilor la acțiunea complexă de amenajare și instalare a noului pod peste Argeș, în comuna «30 Decembrie», ca și la taluzarea viitorului canal. sutele de brigadieri fiind purtătorii entuziasmului și elanului revoluționar".Prin această impresionantă manifestare a dăruirii patriotice, cei peste 20 000 reprezentanți ai brigadierilor din cele 16 șantiere naționale ale tineretului, reuniți duminică la Buzău, și-au reafirmat adeziunea la înaltele idealuri ale acestui timp eroic, de grandioasă dezvoltare și luminoasă perspectivă, conștienți fiind că învestitura cu calitatea de brigadier înseamnă, înainte de toate, autoconstrucție morală, spirituală și profesională.

CanalBucureștidintre noi

har-bogată experiență acumulată de nicul colectiv al unității în stimularea potențialului creator al întregului personal muncitor, in dezvoltarea și afirmarea puternică a cercetării științifice. Practic, aproape al doilea om din întreprindere este inventator sau inovator. Numai în acest an au fost depuse 26 de dosare pentru brevetarea unor invenții și aproape 200 de dosare de inovații. In 1988 au primit certificate de inovator sau inventator aproape 500 de muncitori și specialiști. Și pentru a Întregi. amplul tablou al muncii ce se desfășoară aici în domeniul creației tehnice, să mai reținem că de la preluare, în urmă cu 16 ani, clasicul cbntor electric, care pe atunci se părea că nu mai poate fi perfecționat, a cunoscut, rod al iscusinței și al continuei dorințe de autodepășire a muncitorilor și specialiștilor de la I.A.E.M., nenumărate modificări, materializate în 24 de brevete de invenții, din care 8 înregistrate și în alte state. Ultima invenție, din cele brevetate, firește, pentru că in continuare au mai fost reținute'și alte

idei care privesc perfecționarea paratului, se. numește „disc cu montat pentru contoare electromagnetice", care, o dată aplicată, echivalează, între altele, cu economisirea a două tone de aliaj de cositor și argint, disponibilizarea a două mașini care lucrau trei schimburi, precum și cu importante economii de energie și combustibil.Cum este folosită în continuare această experiență bogată, inteligența oamenilor in activitatea desfășurată pentru îndeplinirea în cele mai bune condiții a planului pe acest an, pentru pregătirea producției anului viitor ? „încă de la lansarea che- mării-angajament de a realiza planul pe opt luni pină la 23 August și planul pe întregul an pînă la Congresul al XIV-lea — sublinia doctor inginer Gheorghe Tîrpe, directorul unității —, colectivul nostru era pregătit să îndeplinească acest important obiectiv, care a declanșat noi resorturi, idei deosebit de valoroase în ce. privește organizarea mai bună

a- ax ■

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit marți, la Snagov, pe Mwando Nsimba, viceprim-comisar de stat însărcinat cu problemele economice, financiare și monetare și comisar de stat la Departamentul Agriculturii al Republicii Zair, aflat în vizită în tara noastră.Oaspetele a mulțumit pentru primire și a arătat că îi revine deosebita onoare de a transmite tovarășului Nicolae Ceaușescu, din partea președintelui fondator al Mișcării Populare a Revoluției, președintele Republicii Zair. Mobutu Șese Seko, un cordial salut, im-

preună cu expresia sentimentelor sale de aleasă stimă și considerație față de activitatea consacrată dezvoltării multilaterale instaurării în lume de pace, înțelegere șiTovarășul Nicolae mulțumit și a transmis președintelui Mobutu Șese Seko salutul său și cele mai bune urări de sănătate și de succes in întreaga activitate.In timpul întrevederii s-au relevat bunele relații de colaborare dintre România și Zair, raporturi ce se dezvoltă continuu, potrivit celor stabilite la cel mai înalt nivel. In același timp, s-a subliniat importanța accelerării realizării ințelege-

a României, a unui climat colaborare.Ceaușescu a

5

rilor convenite la nivel înalt pentru intensificarea colaborării economice, pentru identificarea de noi posibilități. in interesul înfăptuirii programelor de dezvoltare economfco-so- cială ale celor două țări.S-a exprimat. convingerea că promovarea pe multiple planuri a relațiilor dintre România' si Zair este in folosul reciproc, al cauzei înțelegerii și cooperării pașnice intre națiuni.La primire a . participat Ștefan Andrei, viceprim-ministru al guvernului.A fost de fată ambasadorul Republicii Zair la București. Musun- gayi Nkuembe Mampuya,

• OAMENII MUNCII DE PE OGOARE RAPORTEAZĂ ÎNCHEIEREA RECOLTĂRII 
FASOLEI, ORZOAICEI DE PRIMĂVARĂ, INULUI DE FUIOR, INULUI PENTRU ULEI, 
OVĂZULUI ȘI REALIZAREA UNOR PRODUCȚII MARI LA HECTAR

• COLECTIVE DE OAMENI AI MUNCII DIN ECONOMIE RAPORTEAZĂ OBȚINEREA 
UNOR SUCCESE DE SEAMĂ IN ÎNFĂPTUIREA ȘI DEPĂȘIREA PLANULUI
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(Continuare în pag. a V-a)

In secția cazangerie grea a întreprinderii de Utilaj Chimic „Grivița Roșie" din Capitală Foto ; S. Cristian

Prin tehnologii moderne, intensive,
prin munca de calitate

Creșterea producției de cereale constituie una din direcțiile principale stabilite de conducerea partidului pentru dezvoltarea agriculturii atit in cincinalul actual, cit și in cincinalul viitor. De altfel, în proiectul Programului-Directivă pentru Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român cu privire la dezvoltarea economico-socială a României în cincinalul 1991 — 1995 se prevede în mod distinct că, în domeniul producției agricole vegetale,. cerealele vor continua să ocupe locul principal. Subordonate direct realizării acestui obiectiv, sint stabilite cu claritate direcțiile de acțiune — perfecționarea mecanizării lucrărilor, folosirea de soiuri, hibrizi și semințe de calitate superioară, realizarea densităților optime și, în ansamblu, respectarea și aplicarea cu rigurozitate științifică a fiecărei verigi tehnologice — care să asigure generalizarea recoltelor mari la hectar la cereale și, în general, la toate culturile.Privite prin această prismă, rezultatele foarte bune obținute în acest an de unitățile agricole din toate ju-
Amplasarea - 

pe terenul potrivit, 
după plante 

bune premergătoareValerian Caraman, directorul tehnic al I.A.S. Buzău : Anul acesta, in unitatea noastră s-au obținut, in medie la hectar, 8 150 kg orz, pe 320 hectare semănate, și 9 405 kg grîu, pe 1 100 hectare cultivate. Consider că un factor esențial al stabilizării

dețele. Ia producția de cereale păioase ____ , ____orzoaică — se constituie intr-o experiență deosebit de valoroasă, din care trebuie desprinse concluziile și învățămintele ce se impun pentru stabilizarea recoltelor dc cereale păioase la un nivel ridicat in anul viitor și în continuare. Ne-am oprit asupra experienței dobîn- dite de unitățile agricole de stat și cooperatiste din județul Buzău, care în acest an au obținut, pe ansamblul județului, producții medii, la hectar, de 8 110 kg grîu, 7 004 kg orz și 5 08o kg orzoaică de toamnă. La dezbaterea organizată de redacția ziarului, cu sprijinul comitetului județean de partid, au.participat activiști de partid cu munci de răspundere în agricultură și specialiști de la producție, care, pe rate, s-au referit la gătirea la un nivel păioase de toamnă, mai bune în anul
organele agricole și unitățile de baza analizei activității desfășu- măsurile ce se impun pentru pre- superior a însămințării cerealelor în scopul obținerii de recolte șiviitor.

producției de cereale, ca de altfel și la celelalte culturi, la un nivel ridicat, îl constituie existența unui asolament stabil, pe care-1 aplicăm de 7—8 ani fără nici o abatere. Aceasta ne-a dat posibilitatea amplasării corecte a cerealelor pe terenuri potrivite, numai după plante bune premergătoare. In plus, cunos- cind din timp solele ce urmează să fie ocupate cu cereale păioase, avem posibilitatea stabilirii complexului de măsuri și lucrări agrofitotehnice necesare pentru combaterea bolilor și dăunătorilor.Mihai Enescu, înginerul-șef al
Un larg orizont de cunoștințe cultural-științificePeste citeva luni se vor deschide lucrările celui de-al XIV-lea Congres al partidului, forumul cel mai înalt al vieții noastre politice și sociale, care va configura, cu claritate, orizonturile noii etape a dezvoltării noastre economico-sociale și umane, în pregătirea acestui eveniment de însemnătate istorică. întregul nostru partid și popor dezbat cu însuflețire — în cadrul unor forme democratice fără precedent în istoria noastră — Tezele și proiectul Programu- lui-Directivă al Congresului al XIV-lea al Partidului Comunist Român cu privire la dezvoltarea e- conomico-socială a României in cincinalul 1991—1995 și orientările de perspectivă pină în anii 2000—2010.în toate documentele partidului nostru. începind cu Congresul al IX-lea. ca și în Tezele aflate acum în dezbatere, se acordă o atenție deosebită problemelor făuririi omului nou, dezvoltării conștiinței sale revoluționare, pîrghie necesară și esențială a edificării societății socialiste multilateral dezvoltate și a înaintării României spre comunism. Aceasta este cu atît mai firesc și explicabil cu cit. în zilele noastre, constatarea că drumul mereu ascendent al istoriei a fost direct proporțional cu participarea tot mai activă și conștientă a oamenilor la acest proces, cu îngustarea manifestărilor spontane și dezorganizate și așezarea activității umane pe bazele unei cunoașteri din ce în ce mai extinse și mai profunde, cu orientarea efortului uman spre înfăptuirea unor o- biective mai net și limpede contu-

rate, a devenit un adevăr ce nu mai poate fi contestat. Or. din acest unghi de vedere, revoluția socialistă reprezintă, indiscutabil, un moment de răscruce in evoluția istorică a omenirii. Pentru prima oară în istorie, pe baza unei- concepții științifice privind transformarea și organizarea vieții sociale, dezvoltarea spontană a societății lasă locul, in tot mai mare măsură și mai deplin, dezvoltării conștiente, respectiv unei mișcări economice, sociale, politice și culturale orientată de scopuri și idealuri umane, dar și precis conturate. Abia acum, prin saltul din imperiul necesității in acela al libertății, creativitatea istorică umană. în sensul ei cel mai deplin. își găsește cimpul unei manifestări plenare. Omul devine. în cadrul acestui proces istoric, stăpinul propriului destin. Participarea Ia istorie.rie înțeleasă în sensul cel mai larg al determinațiilor ei. ca un concept ce înglobează tot ceea ce tine de configurarea și transformarea existentei umane, devine măsura și expresia cea mai semnificativă și valoroasă a dezvoltării și realizării personalității umane însăși. în acest context, preocuparea pentru formarea și dezvoltarea unui om nou. cu o conștiință înaintată, revoluționară își dezvăluie in toată limpezimea implicațiile adinei, semnificațiile ei reale, dimensiunile ei de obiectivitate și necesitate. „Partidul — se arată in Tezele pentru Congresul al XIV-lea — pune un accent deosebit pe creșterea rolului științei și culturii in societate. Lărgirea orizon-

său isto-

tului de cunoștințe cultural-științifi- ce — condiție importantă a libertății și demnității omului — trebuie să se afle permanent in centrul activității partidului nostru".Ca și in toate celelalte domenii ale vieții sociale, revoluția socialistă. îndeosebi îrj anii de după Congresul al IX-lea al partidului, cînd în funcția de secretar general al acestuia a fost ales tovarășul Nicolae Ceaușescu, a adus cu sine transformări adinei și înnoitoare in cîmpul culturii românești. Ca urmare a preocupării permanente a partidului, a secretarului său general, pentru dezvoltarea armonioasă a bazei și suprastructurii sociale, a tuturor compartimentelor vieții materiale și spirituale a societății, cultura României socialiste a cunoscut o dezvoltare tot mai amplă, devenind o cultură umanist-revoluțio- nară, o cultură a maselor și pentru mase, o cultură a poporului și pentru popor. Cultura a pătruns din ce în ce mai mult prin toți porii societății. devenind un aspect din ce în ce mai caracteristic ai practicii sociale în ansamblul ei. Funcția formativă a culturii a devenit — prin conținutul și formele inseparabil legată de rică spre socialism și valorile care definesc list și comunist. Pătrunsă de spirit revoluționar, înțelegînd tot mai bine chemarea ei socială și umană, rosturile ei profunde, de mare finețe în cristalizarea unei conștiințe înaintate, in înțelegerea și reflectarea în interior a condiției omului con-

ei specifice — mișcarea isto- comunism. de idealul socia-

structor de istorie și de viață nouă, în plămădirea noilor valori morale și a idealurilor societății socialiste, cultura României de azi, prin tot ceea ce a realizat mai bun — fie că este vorba de știință, de literatură, muzică, artă plastică sau cinematografie — s-a instituit ca o puternică pirghie de elevare spirituală, de formare și dezvoltare a omului nou. Cercetarea a devenit din ce in ce mai mult o dimensiune reală a existenței unor mase tot mai largi de oameni ai muncii, aceștia fiind nu doar consumatori de cultură, ci participant! activi în însuși procesul de desfășurare și creație al culturii.Arta, alături și împreună cu celelalte componente ale culturii, are și ea o contribuție însemnată la sporirea patrimoniului nostru ritual. Ia plămădirea conștiinței revoluționare a oamenilor. S-au lizat opere valoroase inspirate prezentul socialist al patriei, lupta eroică a poporului român pentru eliberarea socială și păstrarea ființei naționale ; s-a extins registrul tematic abordat, s-au îmbogățit modalitățile de expresie artistică, multitudinea de mijloace și forme utilizate contribuind la promovarea și afirmarea eficientă a idealurilor socialiste despre viață și societate. Ia creșterea rolului educativ al tei și literaturii.Desigur, există și numeroase ajunsuri în activitatea de creație ... tistică, fapt ce diminuează funcțiile sociale și educative ale operei de

spi- noi, rea- din din

ar-ne- ar-
(Continuare în pag. a IV-a)

C.A.P. Poșta Cîlnău : Din anul 1988 am intrat pe asolamentul stabil, de 5 ani, rezultat în urma definitivării organizării teritoriului. Efectele au fost vizibile. In continuare, este nevoie să se asigure o mai mare stabilitate structurii culturilor, îndeosebi in ce privește suprafața repartizată, pe fiecare cultură. Numai astfel putem respecta rotația așa cum am gîndit-o, pentru a nu ajunge în situația de a cultiva anumite suprafețe cu cereale păioase după plante premergătoare mai puțin favorabile, care reprezintă un factor de diminuare a producției.Sandu Lambru, directorul general al direcției agricole : Este un aspect căruia ii acordăm o atenție maximă. Faptul că pe ansamblul județului a crescut substanțial suprafața cu plante leguminoase și că peste 80 la sută din unități au suprafețe de teren mari, de circa 5 000 hectare, ne dă posibilitatea să realizăm asola- mente științifice, ca la carte. Astfel, pentru producția anului viitor, amplasarea*  cerealelor păioase a fost îmbunătățită și mai mult. Griu după grîu, numai în anul întîi, cultivăm pe mai puțin de 15 la sută din suprafață, iar după floarea-soarelui, o plantă rapace, cea mai slabă premergătoare pentru cerealele păioase; terenurile au fost reduse de la 24 000 hectare la 14 700 hectare. O pondere mărită la aceste plante premergătoare ar reduce din start posibilitățile de a obține producții ridicate. De aceea, a fost mărită ponderea leguminoaselor ca premergătoare, de la 8 600 hectare la 23 000 hectare, diferența urmînd după culturi toamnă. îndeosebi după porumb din hibrizi timpurii. Menționez că momentul de față in toate unitățile agricole amplasarea cerealelor păioase este definitivată, recoltarea șl eliberarea tererfului fiind organizată a se efectua cu prioritate pe solele ce urmează a fi semănate.
deîn

Soiuri mai bune, 
adaptate condițiilor 

localeValerian Caramam : Experiența a- nului acesta, ca și din anii din urmă, a dovedit superioritatea soiurilor aristate, care sint mai bine adaptate condițiilor aride din zona noastră. Or, fiind o unitate specializată exclusiv pe producerea de semințe, cunoaș-
(Continuare în pag. a III-a)
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Convorbiri concrete, cu numeroase 
concluzii rodniceUn moment deosebit pentru viata fiecărei organizații de partid îl constituie discuțiile-individuale purtate cu comuniștii. Acest „moment al adevărului" pentru fiecare membru de partid constituie, în egală măsură — prin caracterul deschis al discuțiilor, prin marea bogăție de idei ce se vehiculează și prin experiențele dobîndite în munca de partid și prezentate în acest cadru democratic —, un bun prilej ca birourile organizațiilor de bază și ale comitetelor de partid să tragă învățămintele necesare pentru îmbunătățirea stilului și metodelor lor de muncă, pentru ridicarea întregii activități de partid la un nivel superior de calitate si eficientă. Acestea au fost, de altfel, și considerentele ce ne-au determinat să urmărim într-o mare unitate economică, la întreprinderea de Vagoane din Arad, ce învățăminte desprind birourile organizațiilor de bază în urma discuțiilor individuale cu membrii de partid și cum se reflectă ele în organizarea si îmbunătățirea ulterioară a activității, a vieții de organizație, în general. Constatările, elementele cu atribut de experiență vom încerca «ă le consemnăm în rîndurile ce urmează.

Zeci, sute de propuneri 
in ajutorul producțieiO primă constatare, desprinsă în urma dialogului pe care l-am avut de curînd cu mai multi secretari ai organizațiilor de bază, este faptul că, în cadrul discuțiilor individuale, comuniștii au făcut zeci, sute de propuneri pentru îmbunătățirea proceselor de producție. Aceasta dovedește că oamenii caută soluții pentru bunul mers al activităților. că fiecare are ceva de spus. în funcție de experiența si pregătirea profesională. Și cum in adunările generale de partid nu e timp pentru ca toți să participe la dezbateri, discuțiile individuale se dovedesc a fi un foarte nimerit și util prilej.La întreprinderea de Vagoane, discuțiile individuale se desfășoară pe baza unor fișe dinainte gindite, cu largi deschideri spre cele mai diverse aspecte ale muncii, in care un punct „obligatoriu1* constă in solicitarea către membrii de partid a unor opinii și propuneri pentru îmbunătățirea organizării muncii, pentru introducerea progresului tehnic, reducerea consumului de materii prime și materiale, creșterea producti vitătii muncii, ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor etc. Rezultatele aplicării acestei metode sînt din cele mai bune, iar propunerile se materializează, de cele mai multe ori, in optimizări și modernizări cu eficiență de milioane de lei. Este și cazul propunerilor făcute in organizația de bază de la forjă, schimbul A, „Aproape că nu avem membru de partid care în discuțiile individuale din acest an — ne spune tovarășul Saladie Cociuba, secretar adjunct în biroul de partid al acestei organizații — să nu fi adus o contribuție personală pentru Îmbunătățirea muncii din secție. Așa se și explică faptul că noi ne realizăm planul in secție lună da lună. O dată aflat în posesia numeroaselor idei valoroase, biroul organizației de bază a trecut la popularizarea lor și, cu sprijinul comitetului de partid, al conducerii Întreprinderii. am luat măsuri pentru aplicarea lor în viață".Opinii interesante s-au exprimat Insă in toate organizațiile. De pildă. în organizația de la boghiuri, schimbul C, comunistul Nicolae Pfeifer, șeful atelierului de întreținere, a propus realizarea unui concurs pentru stabilirea, săptămî- nală, a celei mai bine întreținute si mai curate mașini, ciștigătorul fiind desemnat de membrii biroului organizației de bază și stimulat material. Concursul stârnește azi o puternică emulație, iar adevăratul cîș- tigător este activitatea productivă. Sigur, s-ar putea consemna și alte îdei. propuneri, opinii de reală utilitate pentru munca dlntr-o secție sau alta, dar concluzia pe baza premiselor de mai sus este cit se poate de clară : organizațiile de partid, cei peste patru mii de comuniști de la întreprinderea de Vagoane din Arad constituie un uriaș potențial de gindire tehnico-economică pe care, cu pricepere și deschidere spre dialog, birourile organizațiilor de bază, ale comitetelor de partid 11 pot valorifica in scopul îmbunătățirii activității productive.

Izvor nesecat 
pentru perfecționarea 

stilului și metodelor 
de muncăDiscuțiile individuale nu se limitează însă la activitatea strict pro

ductivă. Pe baza aceleiași fișe sînt aduse în centrul atenției și probleme ale muncii de partid, ale vieții comuniștilor dintr-o organizație sau alta. Sinceritatea, caracterul deschis al discuțiilor, promovarea fără reținere a criticii și autocriticii favorizează exprimarea unor ginduri, idei și propuneri de mare utilitate pentru munca viitoare, pentru perfecționarea acesteia. „Discuțiile individuale care au avut loc în organizațiile din secția turnătorie — spune tovarășul Pavel Ciurdaru. secretarul adjunct al comitetului de partid din secție — ne-au oferit și de această dată - adevăratul «puls» al muncii de partid pe care o desfășurăm, au fost pline de învățăminte. Pe baza lor am luat măsuri pentru acordarea de sarcini concrete (în nici un caz formale sau de nerealizat) fiecărui membru de partid si am generalizat practica raportării de către fiecare asupra modului în care îndeplinește misiunea încredințată. Urmărim astfel să răspundem opiniilor formulate de comuniști cu privire la necesitatea impulsionării
Discuțiile individuale în organizația de partid 

de la întreprinderea de Vagoane Arad

vieții interne a organizațiilor, activizării tuturor membrilor de partid. De asemenea, am ajuns la concluzia că nu întotdeauna au fost pregătite corespunzător adunările de partid și am luat măsuri pentru întărirea răspunderii birourilor organizațiilor de bază fată de această importantă problemă. Tot discuțiile individuale au abordat problema disciplinei, folosirii mai eficiente a timpului de lucru, fiind criticate și unele cadre de conducere. Urmarea a fost cuprinderea în planurile de activitate, în mai mare măsură ca pînă acum, a unor obiective și acțiuni cu caracter educativ, întărirea spiritului de exigență și răspundere în fiecare organizație. Cu mare eficiență folosim gazetele de perete, cu ediții săptămînale, în care criticăm și satirizăm aspectele negative, abaterile de la disciplina de partid. Făcute cu pricepere, cu talent chiar, materialele au un efect educativ mult mai larg decit, sancțiunea administrativă de care află abia cîțiva colegi de muncă. «Revitalizarea» gazetei de perete, folosirea ei cu e- fecte educative imediate a fost tot ecoul discuțiilor individuale, iar la realizarea edițiilor își dau concursul mai multi comuniști".La secția mecano-energetică. discuțiile individuale s-au încheiat în toate cele șapte organizații, birourile nu s-au mal mărginit, ca altă dată, să prezinte doar o informare asupra modului cum s-au desfășurat și să atingă. în treacăt, un aspect sau două mai semnificative, ci au sintetizat opiniile intr-un program de măsuri și au completat, in funcție de problemele discutate, programele de activitate. Sigur, aproape că nu există domeniu al muncii de partid asupra căruia să nu se fi insistat și în care să nu fi fost promovate idei valoroase. Nu vom stărui asupra lor. în schimb, am reținut că numeroasele opinii formulate. caracterul deschis al discuțiilor ' nu sînt intimplătoare. De ce 7 „Urmărim de mai multă vreme ca birourile organizațiilor de bază să stimuleze opiniile comuniștilor, inițiativa lor, curajul de a aborda creator orice problemă — ne spune tovarășul Nistor Ignuța, secretar adjunct al comitetului de partid din secția mecano-energetică. Cum 7 în primul rind. tinînd seama de fiecare propunere valoroasă, valorifi- cind-o in cel mai scurt timp posibil. urmărind ca nici o idee să nu rămînă uitată între hîrtii, populari-

zind autorii celor mai valoroase propuneri. Dacă, pe baza opiniilor formulate de comuniști, am adopta măsuri pe care să nu le mai urmărească nimeni, am pierde încrederea oamenilor, am înlocui inițiativa cu indiferenta. Cine are nevoie de așa ceva 7".
Adevărata „oglindă" 
a muncii individuale 

și colectiveUna din exigentele care au stat și stau la baza discuțiilor individuale Ia întreprinderea de Vagoane este democratizarea dialogului. „A fost o perioadă cînd comunistul era invitat în fața biroului de partid pentru discuții și doar biroul se alegea cu sarcini, în timp ce activitatea omului era mai puțin analizată — precizează tovarășul Constantin Bărbușoiu, secretar adjunct al comitetului de partid din întreprindere. Acum, lucrurile stau altfel. Sigur, n-am căzut în greșeala de a face din discuții doar un prilej de analiză a muncii și comportării membrilor de partid. Dimpotrivă — discuțiile abordează o problematică vastă și sint democratice, deschise spre folosirea fără reținere, de o parte și de altă, a criticii și autocriticii, spre promovarea unui climat de principialitate comunistă, încît ele să ofere adevărata «oglindă» a muncii individuale și colective. în această idee. am instruit activul, secretarii adiuncți cu probleme organizatorice înainte de declanșarea discuțiilor individuale. în ultimă instanță, rolul discuțiilor este de a perfecționa stilul de muncă al organelor și organizațiilor de partid, dar acest lucru nu este posibil fără ridicarea nivelului pregătirii po- litico-ideologice a comuniștilor, fără o creștere a gradului de implicare și răspundere din partea fiecăruia".La rîndul său. comitetul de partid din întreprindere trage învățăminte necesare de pe urma conținutului discuțiilor individuale. Cunoașterea realităților, adoptarea unor măsuri și planuri de muncă în funcție de particularitățile întreprinderii, ale locurilor de muncă este doar o condiție esențială a menținerii stilului de muncă dinamic, cu a- devărat revoluționar cerat în repetate rînduri de tovarășul Nicolae Ceaușescu, scos în evidență de Tezele pentru Congresul al XIV- lea al partidului, aflate în prezent pe masa de lucru a întregii noastre națiuni. Care sînt deci preocupările comitetului de partid în a- ceastă privință 7 „în lumina discuțiilor individuale din acest an. prin dialogul permanent cu organizațiile subordonate avem conturată imaginea multor probleme față de care trebuie să acționăm — ne spune tovarășul Aurel Pănescu, secretarul comitetului de partid din întreprindere. Ne este clar că dispunem de un uriaș potențial de gindire. capabil să aducă importante contribuții creatoare atît in munca de partid, cît și în activitatea productivă. Din păcate, noi nu am reușit încă să antrenăm toți comuniștii la soluționarea superioară a problemelor specifice muncii de partid. Ne este limpede că trebuie să intensificăm simțitor munca politico-educativă și organizatorică, ideea unei anume rămineri în urmă a conștiinței — formulată atît de clar de secretarul general al partidului — verificîn- du-se și în munca, și viata oamenilor din unitatea noastră. De altfel, am introdus și practica unor discuții repetate, periodice cu cei care au avut abateri ori nu participă cu toată capacitatea de muncă și creație în producție și în viața de partid. De asemenea, în organizații unde discuțiile individuale s-au și încheiat, in luna august vom discuta din nou cu șefii de servicii și birouri, cu oamenii din punctele- cheie ale producției. Dialogul permanent. munca politică de la om la om sînt un mijloc prea prețios de cunoaștere și pregătire a acțiunilor încît să ne mărginim a le folosi sporadic".
Tristan MIHUTA
corespondentul „Scînteii”

Apa - cit mai curată, cit mai bine 

gospodărită
Nu sint prea Îndepărtate vremurile (generațiile mai vîrștnice își amintesc) cînd una din marile bogății ale tării — apa — era considerată adesea un bun inepuizabil, dat de la sine, care nu merita preocupări deosebite. Nici folosirea ei nu depășea adeseori arii pur casnice : de băut și de spălat. Puternica dezvoltare economico-socială a patriei în ultimele patru decenii și jumătate, și mai ales după Congresul al IX-lea al partidului — marile platforme industriale, sistemele de irigații, urbanizarea localităților — ridică astăzi problema valorificării, gospodăririi și ocrotirii acestei bogății la rang de politică de stat. Și nu întâmplător, alături de marile obiective care prefigurează viitorul țării în cincinalul următor și in perspectiva anilor 2000—2010, în proiectul Programulul- Directivă al Congresului al XIV-lea al partidului se subliniază atenția deosebită ce se va acorda bunei gospodăriri a apelor, in vederea satisfacerii atit a nevoilor consumului public, cît și a necesarului, rational al industriei și celorlalte ramuri ale economiei naționale. O materializare concretă a preocupărilor partidului și statului pentru folosirea cit mai chibzuită a acestui bun de preț o constituie „Legea privind gospodărirea rațională, protecția și asigurarea calității apelor", dezbătută și adoptată la ultima sesiune a Marii Adunări Naționale.Cum se știe, și județul Cluj este brăzdat de o vastă rețea hidrografică. Ea însumează peste 2100 km cursuri de apă principale, la care se adaugă numeroase alte pîraie de importanță locală. Ceea ce înseamnă o bogată resursă atît pentru consumul public, cît și pentru industrie, sistemele de irigații și alte necesități. Dar, in același timp, această rețea implică permanente acțiuni, atît pentru a preveni efecte distructive ale cursurilor de apă, cît și pentru menținerea purității lor, pentru folosirea lor cît mai economicoasă. Este un adevăr simplu acela că în anotimpurile bogate in intemperii volumul cursurilor de apă crește brusc, iar în perioadele de secetă scade. Tocmai ținînd seama de aceste fenomene, în ultimul deceniu ne-arn concentrat atenția in două direcții : executarea unor lucrări de îndiguire și regularizări de albii, pe o lungime de 59,3 kilometri, care au scos de sub efectul inundațiilor o serie de localități, printre care Turda, Gherla. Huedin, Cimpia Turzii, mal multe comune, precum și 64 obiective economice și 4 863 hectare de teren agricol. Pe de altă parte, spre a evita atît de nedoritele „goluri de

apă", datorate scăderii masive a debitului riurilor în perioadele secetoasei în bazinul superior al Someșului. Mic au fost create lacurile de acumulare Fintînele, Tarnita, Someșul ’Cald și Gilău, cu o capacitate totală de 300 milioane metri cubi, iar in bazinul Drăgan — lacul de acumulare de 112 milioane metri cubi. Toate acestea au devenit un adevărat izvor de viață, alimentând sistemele de irigație pe aproximativ 17 000 hectare.In proiectul Programului-Directi-

cate, deci sub capacitățile tehnice ale multora din cele 230 obiective mari consumatoare de apă industrială. La Combinatul de Fibre, Celuloză și Hirtie (C.F.C.H.) Dej, apa este recirculată doar în proporție de 28 la sută, față de 87 la sută cit prevede planul, Ia Combinatul de Pielărie și încălțăminte „Clujeana" — 31 la sută în loc de 40 la sută, la întreprinderea Chimică Turda — 30 la sută în loc de 50 la sută, și asemenea exemple se mai pot da. Unități care vor trebui să suporte rigo-
NATURA
- ocrotită de lege, 

apărată de fiecare cetățean

vă al Congresului al XIV-lea al partidului se, subliniază explicit necesitatea aplicării unor măsuri complexe pentru reducerea consumurilor specifice de apă șl creșterea gradului de recirculare a acesteia in procesele de producție, acțiuni de stringentă actualitate și pentru județul Cluj, unde in ultimii ani s-au obținut o serie de rezultate îmbucurătoare. Astfel, gradul de recirculare a apei a crescut de la 29 la sută în anul 1981 la 50 la sută In 1988, economisindu-se astfel anual o cantitate de 140 milioane metri cubi de apă. Experiența unor mari Întreprinderi clujene demonstrează că „hidrofagia" industriei nu este un fenomen fatal. La Combinatul de Utilaj Greu gradul de recirculare a apei este de 80 Ia sută, la „Sinte- rom" — 86 la sută, la întreprinderea de Medicamente „Terapia" — 65 Ia sută, la Carbochim — 63 la sută etc. Dar trebuie spus că procentul de recirculare pe total județ se situează încă mult sub nivelurile planifi-

rile legii. E drept, în unele cazuri, această situație se datorește nerea- lizării investițiilor privind instalațiile de recirculare a apei, urmările neglijentei acumulate timp de ani în șir neputind fi înlăturate în cîte- va zile sau chiar luni. Ceea ce nu înseamnă nicidecum că situația poate fi perpetuată, lăsată la „bunăvoința" celor in culpă fată de lege. Trebuie combătute cu fermitate. atît la nivel local, cit și la nivel central, tendințele de a acoperi din alte surse penalizările aplicate unităților pentru slaba gospodărire a apelor. Banii nu înlocuiesc apa !Puritatea apelor, așa cum Se desprinde clar din documentele pentru Congresul al XIV-lea al partidului. din cuvintările tovarășului Nicolae Ceaușescu, din prevederile legii, trebuie să constituie o preocupare permanentă de zi cu zi, atît a marilor consumatori, cît și a tuturor cetățenilor. Datorită unor acțiuni concertate ale organelor județene de partid și de stat, cu participarea

unităților ale căror procese tehnologice sint poluante, a consiliilor populare, a cetățenilor, lungimea cursurilor de apă de calitate superioară din județ a crescut in perioada 1985—1989 cu 97 kilometri. Au fost create 20 de instalații de epurare moderne în obiectivele industriale și in localități, astfel Incit in județ există 210 asemenea instalații. Investițiile alocate in scopul epurării apelor s-au ridicat în perioada 1981—1988 la peste 300 milioane Iei. Dar și in acest domeniu lipsa spiritului gospodăresc, de responsabilitate „colmatează" adesea canalele de purificare a apelor uzate. Din cele 210 instalații de epurare, 74 nu realizează parametrii proiectați. Cauzele — de cele mai multe ori — sint aceleași : neglijenta, speranța înșelătoare (și dăunătoare) că „apa curge și șterge urmele". în felul acesta se explică faptul că la instalațiile de la întreprinderea de Stat pentru Creșterea și îngrășarea Porcilor (I.S.C.I.P.) Bonțida, fermele zootehnice Jucu, Bonțida, Gherla și Viișoara nu este curățat nămolui din statia de epurare și de pe paturile de uscare, nu sint decolmatate conductele de evacuare, evacuîndu-se in riuri ape cu substanțe poluante. O situație cu totul deosebită s-a creat la Combinatul de Fibre, Celuloză și Hirtie Dej, unde, deși anul trecut s-au realizat investițiile pentru statia de epurare, situația este ca și cînd... nu s-ar fi realizat. Responsabilitatea fată de producție nu poate și nu trebuie să suplinească responsabilitatea fată de acest neprețuit bun de azi și de miine al tuturor, care este apa. De altfel, atit legea recent adoptată de Marea Adunare Națională, cit și documentele ce vor fi supuse marelui forum din noiembrie al comuniștilor români — aflată în dezbaterea întregului popor — încadrează strîns gospodărirea apelor în procesul unic al dezvoltării patriei. Apa este un bun al tuturor, deci al fiecăruia. Iar preocupările societății noastre pentru gospodărirea, folosirea judicioasă și puritatea apei trebuie să fie ale fiecăruia.
Ințj. Anton ALEXAdirectorul Oficiului de Gospodărire a Apelor Cluj

DIN SCRISORILE OAMENILOR MUNCII

• OPINII • PROPUNERI • SESIZĂRI
NOI CONSTRUCȚII 

DE LOCUINȚE 
ArgeșOrașele județului Argeș au cunoscut în cei 24 de ani ce au urmat Congresului al IX-lea al P.C.R. o continuă dezvoltare edilitar-gos- podărească. Edificator în acest sens, pentru ritmul înnoirilor, este numărul apartamentelor construite. Astfel, de curînd. în ansamblul Tudor Vladimirescu din Pitești a fost dat in folosință apartamentul 85 000. Construcția de locuințe moderne în orașele județului — Pitești. Cîmpulung, Curtea de Argeș. Topoloveni și Costești — a însemnat și înălțarea unor cartiere moderne care au devenit adevărate embleme ale procesului de urbanizare. (Gheorghe Cir stea).

SuceavaDezvoltarea accelerată a mineritului sucevean in perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea al partidului a impus crearea unor condiții de viață mai bune pentru lucrătorii adincurilor, acestora fi- indu-le puse Ia dispoziție locuințe confortabile, moderne. Astfel, la Broșteni, Ostra, Tarnita, Leșu Ursului, Gura Humorului, Vatra Dor- nei, Iacobeni, Fundu Moldovei și Frasin au fost construite pentru mineri și familiile acestora blocuri cu 2 621 apartamente și cămine muncitorești cu 938 locuri. (Sava Bejinariu).

• „Grija sporită pentru hrana animalelor" se intitulează o nouă scrisoare trimisă redacției de corespondentul nostru voluntar Alis- tar C. loan din comuna Erbiceni. județul Iași. El afirmă că. mobilizați de organele si organizațiile de partid, cooperatorii din localitate, din satul Todirești, de la Asociația economică intercooperatistă pentru creșterea vacilor de lapte au depozitat cantități importante de fînuri suculente, grosiere din recolta acestui an. Este adevărat, mijloacele de transport sînt solicitate la eliberarea miriștilor, dar. printr-o mai bună organizare a muncii, prin mobilizarea tuturor atelajelor din comună la lucru, se poate intensifica transportul. Autorul menționează că. acolo unde distantele pînă la parcurile de furaje sint mari, s-a luat măsura pentru depozitarea finului pe loc. in stoguri mari, bine clădite, urmind ca acesta să fie transportat ulterior. Dar. acolo unde tinetele sint aproape, recolta tre

buie să fie transportată urgent, asigurindu-se forțele necesare pentru efectuarea mai multor curse pe zi. La Erbiceni și Todirești sint mobilizate zilnic la lucru mai bine de 100 de atelaje. Pînă acum in parcurile de furaje ale celor 3 fei*me  zootehnice au fost depozitate peste 500 de tone.• Cititorul nostru Constantin Mihăilescu din Rm. Vilcea, str. Lenin nr. 202, ne-a trimis o scrisoare. în care tratează o problemă de importantă socială, pe care o supunem atenției organelor competente municipale.în municipiul nostru, afirmă el, pe o mieă porțiune a str. Lenin (circa 800 m). între podul peste rîul Olănești și intersecția cu bulevardul Traian, a existat citiva ani buni interdicție de circulație pentru autovehiculele de orice fel, măsură judicioasă și care se impune de la sine, avind în vedere că pe această frintură de stradă există un trafic pietonal deosebit

Ritmul vieții în termenii lui fireștiSlănlc Moldova. Complexul de odihnă și tratament al sindicatelor. Anual peste zece mii de cetățeni de pe tot cuprinsul tării, oameni ai muncii împreună cu familiile lor, vin aici să-și refacă forțele, să se odihnească sau să-și îngrijească sănătatea. Stăm de vorbă cu cltiva dintre cei veniți la odihnă prin sindicat, întâlniți la clubul sau biblioteca complexului, pe aleile Stațiunii, mergînd către izvoare sau, pur și simplu, plimbîndu-se, respirînd aerul ozonat al înălțimilor din jur. „Este pentru prima dată cînd venim in a- ceastă stațiune și ne simțim bine — ne-a spus Valentina Culea, sosită aici împreună cu familia. Ne-am mai petrecut concediul prin sindicat și în alți ani, la Borsec, la Sinaia, la Predeal". „Lucrăm amindoi la șantierul Centralei nuclearo-electrice din Cernavodă, adaugă soțul său. Samoilă Culea. Condițiile de odihnă și tratament sint bune și avantajoase. Biletele pentru trei persoane ne-au costat In total 3 000 lei pentru 18 zile, mai puțin decit retribuția mea pe o lună".Stăm de vorbă și cu tânăra familie de muncitori Dinu Ion și Maria din Capitală. care sînt aici împreună cu cei doi copii ai lor. „Lucrez Ia întreprinderea de Utilaje și Piese de Schimb din București ca strungar, iar soția este confecționeră la marea întreprindere alăturată. I.C.T.B. Sîntem aici pen

tru a treia oară și nu avem decit cuvinte de apreciere pentru condițiile de cazare și masă, pentru grija și competenta personalului medical. Și eu și soția avem niște afecțiuni pe care le tratăm preventiv și pentru ^ceasta am fost mereu în vederile celor de la sindicat. La fel ca noi, orice alt om care suferă de vreo boală este trimis an de an cu bilete de tratament și recuperare in

sălile de tratament se află grupate în aceeași clădire".De condiții la fel de bune se bucură și cei care au venit aici tot prin sindicat. dar sint cazați în hotelurile și vilele stațiunii balneoclimaterice, aparținînd Oficiului Județean de Turism —• Bacău. La numărul lor se adaugă cei veniti cu biletele de recuperare și tratament prin Ministerul Muncii sau prin Uniunea

de vile și hoteluri. Merită să amintim faptul că recent a fost dată in folosință, după o adevărată restaurare, celebra clădire a cazinoului, în care funcționează o cofetărie, un discobar, o sală de spectacole cu 400 de locuri, o bibliotecă și alte dotări pentru petrecerea timpului în mod agreabil și instructiv".Inclusiv complexul sindicatelor din stațiune a
Muncă, odihnă, sănătate

stațiunea recomandată de medici".Muncitori, funcționari, oameni ai muncii de pe ogoare au posibilitatea prin facilitățile oferite de sindicate de a se odihni si a-și reface forțele, de a-și trata diferite afecțiuni, mergind in stațiunile balneoclimaterice de pe întreg cuprinsul tării. „Avem o mare răspundere in privința asigurării unor condiții optime pentru odihnă, pentru păstrarea și refacerea sănătății oamenilor, ne spune tovarășul Mihai Huiban, directorul Complexului U.G.S.R. din Slă- nic Moldova. Complexul nostru dispune de peste 500 de locuri pe serie și, ca și în cazul celorlalte case de odihnă ale sindicatelor, camerele sînt de cite două locuri, prevăzute fiecare cu baie, iar cantina. cabinetele medicale și

Națională a Cooperativelor Agricole de Producție și care beneficiază astfel de un bilet de odihnă și tratament în condiții deosebit de avantajoase. „Tuturor celor circa 80 000 de oameni ai muncii sosiți anual aici la Slănic Moldova 1a odihnă, ne spunea directorul stațiunii, tovarășul Mihai Ghibilic, ne străduim să le oferim posibilități multiple de odihnă și tratament, de petrecere agreabilă a timpului. Zilnic se fac zece-unspre- zece mii de proceduri. Binecunoscute pentru efectele lor curative sint cele peste 20 de izvoare puternic mineralizate ale stațiunii și salina de la Tirgu Ocna, în apropierea căreia în urmă cu cițiva ani s-a dat în funcțiune și o bază de tratament și cazare proprie. Totodată, s-a modernizat un mare număr

cunoscut an de an îmbunătățiri, renovări și reuti- lări, astfel că în prezent a- cesta se situează la nivelul celor mai moderna complexe ale sindicatelor din tară, deși a fost construit printre primele da acest fel, în urmă cu a- proape două decenii. De fapt, așa cum bine se cunoaște, toate complexele de odihnă și tratament ale U.G.S.R. și cel de la Slănic Moldova, și cele de la Felix, Herculane. Govora, Eforie Nord, Vatra Dor- nei sau celelalte stațiuni, in total 17 asemenea mari și moderne unități — cu peste 26 000 de locuri pe serie — au fost construite, practic, în totalitate după cel de-al IX-lea Congres al partidului, alocîndu-se pentru construirea lor. peste 1 MILIARD DE LEI. S-au asigurat astfel condiții tot mai bune pentru

ca peste 500 000 DE OAMENI AI MUNCII, DUBLU FATĂ DE 1965, să beneficieze anual de trimiteri la odihnă și tratament prin sindicat In unitățile proprii sau în cele contractate cu Ministerul Turismului.în toate aceste cazuri, costul biletului se acoperă în proporție de circa 20 la sută de către unitățile economice, din beneficii sau direct de la bugetul statului, ceea ce totalizează la nivelul tării CIRCA 100 DE MILIOANE LEI ANUAL. Aceste reduceri sînt mult mai mari, mergînd pină la aproape 70 LA SUTĂ in cazul celor cu venituri mai mici, al muncitorilor fruntași, al celor suferinzi de anumite boli, precum și pentru copiii care își însoțesc părinții în stațiuni.Dreptul la odihnă, drept indestructibil legat de dreptul Ia muncă, stipulate in același paragraf al Constituției, este garantat nu doar juridic, formal, ci în mod real, material. Ceea ce înseamnă, in primul rind, asigurarea locului de muncă pentru fiecare cetățean apt de a munci, acordarea concediului anual de odihnă plătit și. desigur, marile înlesniri acordate in cazul biletelor distribuite prin sindicate. Sint fapte, sint dovezi de necontestat ale umanismului societății noastre, ale grijii pentru felul în care trăiesc și muncesc oamenii in țara noastră, pentru menținerea și apărarea sănătății lor.
Ion MARIN

lași. Piața „Mihai Eminescu”• Din Iași, Gheorghe ‘Zait. statornic corespondent voluntar al ziarului nostru, ne scrie despre o serie de realizări obținute în semestrul întâi din acest an in domeniul bunei gospodăriri și înfrumusețării municipiului. Sub îndrumarea edililor, oamenii muncii din unitățile economice și de gospodărire comunală aflate pe raza municipiului. împreună cu ceilalți cetățeni iubitori de frumos au plantat 41 000 de arbori de diferite specii. 32 000 de arbuști ornamentali. 26 000 de trandafiri, precum și peste trei milioane de flori. De asemenea, s-au efectuat lucrări de amenajări și curățenie în parcuri, grădini publice, zone verzi și de agrement, care cuprind o suprafață de peste 400 hectare. Totodată, s-au mo

dernizat străzile Gavril Muzicescu. Gheorghe Dimitrov și Banu, iar reparațiile trotuarelor au însumat 7 050 mp. în piața „Mihai Eminescu" s-a amenajat un frumos rondou împodobit cu arbuști si flori. în centrul căruia a fost instalat un impunător ceas electronic. de mare utilitate publică. în prezent, acțiuni de amploare se desfășoară in zona noului centru civic din apropierea Palatului Culturii și sediului politico-adminis- trativ. Se mai cuvine adăugată — arată semnatarul scrisorii — frumoasa clădire ridicată în Grădina Copou. in care funcționează Centrul cultural-muzeal „Mihai Eminescu". alături de care se vor mai construi o sală de festivități si o cofetărie.

de Intens, ca o consecință a concentrării unor instituții cum ar fi : două din cele mai mari licee ale orașului, o școală de cultură generală de. 10 ani. un cinematograf, o grădiniță de copii, un cămin de copii. poșta, sediul Consiliului popular județean. Tribunalul, CEC-ul, cele mai mari magazine de desfacere. farmacie etc.De aproape o lună de zile însă, strada a fost redată circulației rutiere. Acum sîntem din nou transformați in aspiratoare de noxe, ni se înnegresc iarăși gulerele la cămăși .in citeva zeci de metri etc., etc., pentru că cineva, ignorind opinia generală și evidența, a hotărît să convertească o măsură bună in una proastă.Credem că ar fi absolut normal si indispensabil ca atunci cind o autoritate dorește să ia o măsură care afectează, intr-un fel sau altul. o masă mare de oameni, să se consulte cu aceștia, mai ales că are multiple mijloace la dispoziție — asociațiile de locatari, deputății de stradă, instituțiile din zonă etc.Mentionind că traficul rutier are străzi paralele si laterale pe care poate să se scurgă fără strangulări, ne exprimăm convingerea că se va reveni imediat asupra acestei măsuri. redind această porțiune de stradă pietonilor.Argumente clare, propuneri îndreptățite. Să vedem care este șt părerea autorităților locale, pe care o vom consemna la această rubrică.• De mai bine de cinci ani în subsolul blocului nostru, situat în șoseaua Mihai Bravu nr. 392. sectorul 3. se adună apa de la conductele sparte din pămint si de la canalizarea defectuoasă, care face să refuleze scurgerea apelor uzate, în prezent, afirmă intr-o scrisoare adresată redacției locatara Elena Iordache, apa are un nivel de citiva zeci de centimetri si această situa- tie. permanentizîndu-se. duce la deteriorarea fundației și a zidurilor. afectând stilpii de susținere la parterul imobilului nostru, dar si al celui vecin.S-au făcut nenumărate reclamațil la factorii de decizie din sector, dar din cauza reparațiilor superficiale și neurmărite ulterior s-a ajuns la situația actuală. în afara igrasiei și a mirosului pe care le poate constata oricine, umiditatea va sfîrși prin a produce daune iremediabile asupra întregii clădiri, nu doar asupra parterului, ducînd la distrugerea sistemului de rezistentă.Fată de toate acestea și In neputință de a rezolva noi insine cu mijloace proprii problema aceasta, care devine pe zi ce treed mai gravă, vă rugăm să interveniti la persoanele în drept pentru a face cuvenitele reparații. Cererea autoarei este și o obligație a celor ce au fost sesizați, așa încît nădăjduim că nu va mai fi nevoie de o nouă revenire.
RĂSPUNSURI ALE FORURILOR DE RESORT

• Întreprinderea „PECO" Tirgoviște: Cetățenii orașului Pucioasa pot vedea că în prezent se construiește o nouă stație „PECO" în imediata vecinătate a fostei unități de acest gen. Sint instalate rezervoarele de produse albe, magazinul a fost ridicat pină la șarpantă, se lucrează la alimentarea cu apă, energie electrică și termică.De îndată ce se vor crea fronturile de montaj, întreprinderea noastră va trece la amplasarea pompelor, a conductelor tehnologice și gurilor de descărcare, la rezolvarea tuturor problemelor tehnice.Precizăm că. potrivit termenului stabilit de consiliul popular al orașului, la 15 august a.c., cetățenii din Pucioasa vor putea alimenta autoturismele lor in localitate si nu va mai fi necesară deplasarea la o distanță de 30 km, așa cum just se arată în scrisoarea adresată ziarului „Scinteia".

• Consiliul popular al sectorului 6 : Pe zona existentă in spatele blocurilor C-93 și C-94 din Aleea Me- seriașelor, se va amenaja in cursul semestrului II a.c. o platformă cu loc de joacă pentru copii in suprafață de 250 mp. Utilarea cu aparatele necesare — leagăne, balansoar, tobogan, carusel etc. — precum șl executarea împrejmuirilor se vor face prin grija întreprinderii de Stofe de Mobilă, potrivit deciziei Comitetului Executiv al Consiliului Popular al Sectorului 6.Concomitent, se vor executa 2—3 alei pietonale pe terenul existent în frontonul blocului C-93, spre bulevardul Ghencea, urmind ca prin grija asociațiilor de locatari să se amenajeze spații verzi — pomi, arbori, gazon etc.
Rubrică realizată de Neculai ROȘCA
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ttCa adevărați proprietari și producători Noi soluții pentru creșterea eficienței

ce nu seîntrebări de com-

Atribuțiile cu care sînt învestite adunările generale ale oamenilor muncii în ansamblul democrației noastre muncitoreștl-revoluționare sînt în general bine cunoscute și nu ne propunem să insistăm acum asupra lor. Totuși, uneori, atunci cind într-o unitate sau alta se manifestă anumite atitudini de formalism, de automulțumire in fața unor rezultate care nu pot fi decît cel mult mul- '• țumitoare pentru moment sau cind se trec cu vederea neajunsuri care persistă de multă vreme în activitatea productivă se pune firesc întrebarea : de ce 7 De ce nu s-au analizat cu exigentă rezultatele obținute ? De ce nu se au în vedere cerințele actuale ale dezvoltării intensive a economiei naționale? De gîndește in perspectivă ?Răspunsurile la aceste sînt. fără îndoială, deosebit plexe și greu de dat, ele avînd de ; la caz la caz anumite trăsături specifice. particulare. Participînd la a- < dunarea generală a reprezentanților oamenilor muncii de la întreprinde- , rea de Ferite Urziceni, credem însă t că am putut desluși cel puțin unul din acele elemente indispensabile pentru exercitarea reală, eficientă a autoconducerii muncitorești, și anume autoexigență pe care trebuie să o manifeste în primul rind organul de conducere colectivă, consiliul oamenilor muncii și biroul executiv al acestuia. într-un anume fel. nici nu ar fi fost cu totul surprinzător dacă dezbaterile din cadrul adunării generale de aici ar fi fost dominate de satisfacția — desigur, firească — pe care o generează obținerea unor rezultate foarte bune în activitatea productivă. In fond, nu este chiar puțin și nici deloc ușor ca, în condițiile unor sarcini deosebit de mobilizatoare, planul pe primul semestru al anului să fie îndeplinit și chiar depășit la toți indicatorii : cu 10,2 Ia sută la producția fizică. 2,3 la sută Ia productivitatea muncii, 1.8 la sută la export și cu 12,9 la sută la beneficii, cheltuielile totale și materiale fiind sub nivelul prevăzut și înregistrjndu-se importante e- conomii de materii prime Si materiale, de energie electrică și com- bustibil. Semnificația acestor depă- ? șiri de plan apare și mai limpede dacă avem in vedere că, față de a- ceeași perioadă a anului trecut, pro- ducția-marfă a crescut cu 22 la sută, producția fizică de componente electronice cu 24,6 la sulă, iar exportul cu circa 23 la sută.Consemnind in mod firesc aceste rezultate, darea de seamă prezentată adunării generale de consiliul oamenilor muncii și comitetul de sindicat din întreprindere a propus insă — in locul unor prea insistente referiri la succesele obținute — o a- naliză exigentă, realistă, exactă și clară a propriei activități, analiză absolut necesară din cel puțin două motive. Astfel, după cum s-a arătat, pe de o parte sarcinile ce revin întregului colectiv în semestrul II sint cu mult superioare celor din primul semestru, iar pe de altă parte oamenii muncii și-au exprimat în mod unanim hotărirea de a răspunde e- xemplar chemărilor adresate de secretarul general al partidului cu privire Ia intensificarea eforturilor în întreaga economie pentru îndeplinirea integrală a planului pe opt luni pînă la 23 August, iar pe întregul an pînă la Congresul al XIV-lea. Ca a- țare. întreaga desfășurare a adunării generale a stat sub semnul acestei opțiuni, prin care s-a manifestat limpede, ca și în activitatea de zi cu zi din secțiile și atelierele de producție, acea exigentă absolut necesară pe care trebuie să o dovedească fiecare om al muncii în calitate de proprietar, producător și beneficiar, ceea ce evidențiază de a- cum însușirea temeinică, matură a cerințelor pe care le impune actul autoconducerii muncitorești.
(Urmare din pag. I) o mare im- asigura fon- din «olurileterea acestui lucru are portantă pentru a putea dul de semințe numai care trebuie extinse.Teodor Băcanu, inginerul-șef al Consiliului Agroindustrial Mihăilești: într-adevăr. anul acesta s-a dovedit cit de importantă este pentru obținerea de producții mari alegerea unei structuri de soiuri care să corespundă condițiilor specifice din fiecare unitate. Pe ansamblul consiliului agroindustrial, 51 la sută din suprafața cu grîu a fost cultivată cu soiuri timpurii, iar diferența cu soiuri mijlocii. Dar pe 28 la sută din suprafață am avut solul F-29, ne- aristat, care nu a dat satisfacție. Bunăoară, la C.A.P. Glodeanu Siliștea, care a cultivat doar soiuri F-4 și Flamura 80, producția de griu a fost mult mai mare decît în celelalte unități. De aceea, pentru producția anului viitor vom reduce soiurile nearis- tate cu 18 la sută din suprafață, și, în funcție de asigurarea semințelor din soiurile aristate — în totalitate, în anii ce urmează.Verificarea în condiții de producție pentru promovarea soiurilor noi ce apar este organizată in consiliul nostru ca o activitate permanentă. La C.A.P. Văcărească, în colaborare cu Institutul de Cercetări pentru Cereale și Plante Tehnice de la Fundulea, am avut un lot comparativ cu soiurile F-4 și Flamura 80. aflate deja in producție, alături de unele soiuri noi — F-130 ’ "care bat la porțile mai bune rezultate F-4 și Flamura-85, extinde, in funcție de producerea semințelor. pe suprafețe mari. In mod asemănător procedăm in fiecare an cu soiurile noi ce apar, atit la cereale păioase, cit și la porumb. Este obligatoriu să cunoști mai devreme care din soiurile nou create corespund condițiilor locale, pentru a putea organiza din timp producerea de sămînță, fără de care nu pot fi extinse in cultură.- Adrian Bănică, director cu producția vegetală la direcția agricolă : în această privință putem spune că sîn-£•5

și Flamura 85, afirmării. Cele au dat. soiurile pe care le vom

Făcîndu-se. de pildă, multe referiri cu privire la direcțiile in care trebuie să se acționeze pentru îndeplinirea planului pe semestrul II și a angajamentelor asumate în întrecerea socialistă, s-a arătat că este necesar să se promoveze cu mai multă operativitate o serie de soluții constructive și tehnologii noi, care să permită asimilarea în fabricație a unor produse noi, cu consumuri reduse de materii prime, materiale și energie. Constituie, așadar. promovarea progresului tehnic unul din domeniile care a stat mai puțin in atenția muncitorilor și specialiștilor din întreprindere ? Anali- zind acest aspect al activității productive. adunarea generală a făcut de fapt tocmai una din opțiunile firești determinate de exigențele auto- 
Adunarea generală a oamenilor muncii 
de la întreprinderea de Ferite Urziceni

conducerii muncitorești. Astfel, în primul semestru al anului, planul de introducere a progresului tehnic a fost depășit cu 18,2 la sută, produsele noi și modernizate ajungînd șă dețină o pondere de 87 la sută în totalul producției. Cîte nu s-ar fi putut spune, deci, despre eforturile făcijte in acest sens ?Și totuși, atit darea de seamă, cit și în cadrul dezbaterilor, specialiștii din atelierele de proiectare și inginerie tehnologică nu au insistat asupra rezultatelor obținute, ci s-au referit la aspectele perfectibile ale muncii, la necesitatea ca o dată cu îmbunătățirea activității de concepție să se întărească disciplina tehnologică la fiecare loc de muncă. Din acest punct de vedere, în darea de seamă s-a făcut o referire cit se poate de limpede : „Sub aspectul urmăririi și coordonării fabricației, nu toți tehnologii s-au implicat direct și permanent în soluționarea problemelor. Iar consecințele se cunosc : indisciplina tehnologică de la unele locuri de muncă și din unele ateliere. calitatea mult diferită a unor loturi de materii prime introduse în fabricație, lipsa unor date și detalii din documentațiile tehnice. Cum se explică deficiențele manifestate în conducerea tehnică a fabricației ?“Mai mult ca sigur, consiliul oamenilor muncii șl comitetul de sindicat aveau răspunsul la aceașță întrebare deoarece în darea de seamă s-au menționat nume și fapte care arătau cine sînt cei care nu își fac pe deplin datoria. Probabil. întrebarea reprezenta însă și un test. Un test al răspunderii, al reacției oamenilor Ia problemele cu care se confruntă întreprinderea. Un test al participării. De aceea, sinceri să fim. am așteptat cu reală curiozitate reacția specialiștilor din atelierele de proiectare la aceste observații. Aveau și ei de făcut o opțiune : să se apere, căutînd scuze, sau să se implice în dezbatere și să ofere soluții. Și au optat, chiar dacă nu au luat cuvîn- tul cei nominalizați în darea de seamă.„In perioada care a trecut de la ultima noastră adunare generală, a spus ing. Gheorghe Năsțase. de la atelierul de proiectare nr. 3. s-au a- similat în fabricație multe semifabricate și produse noi, în special pentru metalurgie. Noile tipuri de perii testate la combinatele siderurgice Galați, Reșița. Hunedoara s-au comportat bine. Deci trebuie să continuăm pe acest drum. Totuși, mai avem multe de făcut pentru perfecționarea activității productive curente. Utilajele și instalațiile din secția perii sînt puse în funcțiune de pu
tem cu un pas înainte în ce privește incercarea și promovarea în producție a noilor soiuri de grîu. Acestei activități, care reprezintă o pirghie esențială de sporire a producției. ce se desfășoară practic în toate consiliile agroindustriale din județ, ii vom imprima, in continuare, un caracter științific. în colaborare cu I.C.C.P.T. Fundulea și Stațiunea de Cercetări pentru Culturi Irigate Mărculești vom organiza noi puncte de încercare in zone cu condiții pedoclimatice diferite, tocmai pentru a putea testa și verifica o paletă mai largă de soiuri, din care să le alegem pe cele ce corespund cel mai bine.Rezultatele de pînă acum au permis conturarea celei mai optime structuri de soiuri posibil de realizat, în funcție de asigurarea seminței, pentru producția anului viitor. Astfel, s-a renunțat în zona noastră la soiul F-133, iar suprafața ce se va cultiva cu soiul F-29 a fost redusă de la 37 la sută la 14 la sulă, în schimb, soiurile noi, cele 1 bune pentru condițiile de la noi. fost extinse : Flamura 80 la la pe pe sută din suprafață, F-4 — pe sută, ia? soiurile L-32 și L-34 30 la sută.

mai . au3224
Numai semințe 

din categorii 
biologice superioareMihai Enescu : Toate celelalte verigi din tehnologia cerealelor păioase, oricît de bine ar fi aplicate, nu pot asigura producțiile scontate decit in măsura în care vom folosi semințe de calitate din categorii biologice superioare. Din acest punct de vedere, în ultimii ani situația a evoluat în sensul dorit. Semințele folosite in anul trecut au avut o contribuție însemnată la obținerea unei producții mari.Teodor Băcanu : Pentru producția acestui an, pe ansamblul Consiliului Agroindustrial Mihăilești, pe 14 la sută din suprafața cu cereale păioase au fost folosite semințe din categoria elită, iar pe 86 la sută — din 

țin timp și nu avem prea multă experiență. Aceasta nu reprezintă însă o scuză pentru frecventele defecțiuni apărute la mașinile de sudat conductori sau folosirea unor scule ascuțite necorespunzător, ceea ce a determinat rebutarea unui mare număr de perii la operațiile de gău- rire-filetare. Toate aceste neajunsuri au fost constatate și de tehnologi. care nu au luat însă măsuri preventive pentru respectarea procesului de producție, ci au intervenit numai după oprirea fabricației. Este necesar prin urmare ca in primul rind să se îmbunătățească colaborarea dintre maiștri și tehnologi**.în aceeași ordine de idei, inginera Carmen Drăgan. de la atelierul de proiectare produse din ferite, a vorbit despre tripleta maistru-tehnolog- 

controlor tehnic de calitate. în activitatea căreia se manifestă încă o serie de carențe. Așadar, prin dezbaterile care au avut loc s-a răspuns la întrebarea consiliului oamenilor muncii și comitetului de sindicat. oferindu-se chiar o serie de date suplimentare cu privire la cauzele apariției unor fenomene de indisciplină. în felul acesta, s-a conturat o problemă exactă, mai amplă, ce trebuie soluționată și care de altfel a și fost inclusă în programul de măsuri stabilit pentru perfecționarea activității productive in perioada care a rămas pînă la încheierea a- nului.Dialoguri asemănătoare, deschise, constructive, cu observații la obiect s-au purtat și pe alte probleme de care depinde bunul mers al producției, îndeplinirea înainte de termen a sarcinilor de plan. „în general, avem rezultate bune in folosirea u- tilajelor din dotare, a spus Eleonora Anca, muncitoare în atelierul nr. 3, secția ferite. Totuși, nu putem fi mulțumiți de lucrările de întreținere și reparații executate la unele in- 

Modul responsabil în care oamenii muncii de la întreprinderea de Construcții-Nave Constanța abordează problemele producției este reflectat și de preocuparea acestora pentru introducerea celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, a unor noi tehnologii. Pe această linie se inscrie și implementarea sistemului integrat de proiectare

.

Cariera Berbești-Vest de la întreprinderea Minieră horezu, județul VilceaFoto : E, Dichiseanuînmulțirea întîi. Pentru anul viitor, ponderea semințelor din categoria elită va crește la 30 la sută din suprafață, ceea ce sigur va conduce la obținerea unui spor însemnat de producție. Acest lucru a devenit posibil intrucît patru unități agricole din consiliu sînt producătoare de să- mință. Intenționăm ca din toamnă să organizăm producerea de semințe și în celelalte două cooperative agricole din consiliul nostru.Sandu Lambru : îmbunătățirile a- duse în ultimii ani sistemului de organizare a producerii de semințe au 

avut ca efect asigurarea întregului fond de semințe numai din categorii biologice superioare, ceea ce s-a reflectat direct în creșterea producției de cereale păioase. Pentru perioada următoare ne preocupă îmbunătățirea raportului dintre categoriile biologice de semințe, in sensul creșterii ponderii celor din verigi superioare, care au o mare valoare productivă. Altfel, pentru producția de cereale păioase a anului viitor, categoriile superelită și elită au ajuns să dețină 20 la sută din totalul fondului de semințe, diferența fiind numai din înmulțirea întîi. Acest raport îl vom mări și mai mult printr-o riguroasă organizare a producerii de semințe.în prezent, peste 80 la sută din fondul de semințe este condiționat, fiind efectuate probele și analizele de calitate, unitățile agricole înce- pind deja acțiunea de ridicare a semințelor.
Cu jumătăți 

de măsură, calitatea 
lucrărilor soiului 
are de suferitValerian Caraman : Anul acesta .... _ aevidențiat și cîteva învățăminte de

stalații. Din această cauză apar multe opriri accidentale pe fluxul tehnologic și apoi trebuie să facem e- forturi mari pentru recuperarea restanțelor la producția fizică**.  Observația a suscitat și interesul altor oameni ai muncii, printre care Maria Rotaru, muncitoare la secția ferite, Ion Preda, organizator de grupă sindicală în secția perii. Daniela Mîrza, șefa biroului plan, care s-au referit cu date concrete la raportul dintre indicii de folosire a utilajelor din dotare și nivelul producției realizate de fiecare schimb. Discuțiile au pus în evidentă o situație interesantă : cele mai mici producții se obțin în schimburile 2 și 3, adică tocmai in schimburile in care activitatea de reparații și intervenții nu se desfășoară tocmai corespunzător, la atelierul nr. 3 din secția ferite înregis- trindu-se cele mai multe neajunsuri. Angajamentul care și l-a luat. în a- cest context, maistrul Gavrilă Ispas, în numele muncitorilor și specialiștilor de la atelierul mecano-energe- tjc. unde este și organizator de grupă sindicală, a reprezentat, desigur, un răspuns firesc la criticile formulate. Dar el trebuie să fie urmat acum și de fapte, deoarece, din cite știm, această problemă a mai fost discutată și cu prilejul altor adunări generale.De altfel, toate hotărîrile adoptate de adunarea generală trebuie să fie urmate acum de acțiuni concrete, care să asigure îndeplinirea întocmai. la termenele stabilite a programului de măsuri întocmit. Rezultatele obținute în luna iulie — cind planul a fost depășit la toți indicatorii. producția fizică inregistrind o creștere de 27,2 la sută, iar exportul de 40,8 Ia sută față de aceeași perioadă a anului trecut — evidențiază încă o dată că între vorbele și faptele oamenilor muncii de la întreprinderea de Ferite din Urziceni există o deplină concordantă, expri- mîndu-se și in felul acesta însușirea unei cerințe esențiale a democrației și autoconducerii muncitorești : îndeplinirea sarcinilor stabilite. Există, așadar, nu numai premise. ci și certitudini cu privire la respectarea angajamentului luat.
lon TEODOR 
Mihai VISOiIU

care trebuie să ținem seama la pregătirea terenului. în zona. noastră, caracterizată prin precipitații mai reduse in perioada de vară-toamnă, s-a dovedit ca fiind foarte necesară executarea arăturilor pentru cerealele de toamnă imediat după recoltarea plantelor premergătoare și eliberarea terenului. întirzierea a-1- cestei lucrări cu numai o lună duce la diminuarea drastică a producției, datorită pierderii umidității din sol și, implicit, imposibilității pregătirii corespunzătoare a terenului din cauza uscăciunii. Am avut un caz 

concret. Din cauza lipsei de motorină, 100 hectare pentru grîu au fost arate abia în preajma semănatului. Aici, față de terenurile arate la timp, producția a fost mai mică cu aproape 3 000 kg la hectar. M-am referit la această situație tocmai pentru a sublinia necesitatea ca asigurarea motorinei să se facă atunci cind este momentul optim de executare a arăturii. Repartizarea motorinei în mod matematic, pe zile, pină la finele anului, duce inevitabil la pierderea momentului optim de efectuare a lucrărilor de pregătire pe mari suprafețe. Cu atît mai mult in acest an trebuie asigurat în de- vans combustibilul pentru arături, cu cit există o timpurietate de circa două săptămîni în vegetația culturilor.Adrian Bănică : Cerința tehnologică pentru executarea arăturii este ca această lucrare să se facă înainte cu cel puțin două săptămîni de începerea semănatului cerealelor de toamnă. în condițiile județului nostru, cu toamne secetoase, nu putem merge pînă la limita tehnologică. Asta ar duce la lucrări repetate pentru pregătirea patului germinativ, cu toate consecințele ce decurg

Practica demonstrează rolul determinant al cercetării științifice și tehnicii în accelerarea ritmului de dezvoltare economico-socială. aportul acesteia la înfăptuirea programelor de organizare și modernizare a producției pentru sporirea eficienței în întreaga economie. De aceea, în mobilizarea amplă din toate ’domeniile de activitate pentru îndeplinirea planului pe 8 luni pînă la 23 August și pe întregul an pină la Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român se înscriu și oamenii muncii din domeniul cercetării științifice, care elaborează noi și noi soluții tehnice și tehnologii de mare eficiență.între colectivele de cercetători si specialiști din institutele de cercetare științifică și inginerie tehnologică cu bune rezultate în activitatea pe care o desfășoară se numără și specialiștii din Institutul de Cercetări in Construcții și Economia Construcțiilor. Activitatea acestui institut este orientată spre soluționarea problemelor din ramura construcțiilor. în vederea asigurării de noi soluții pentru scurtarea termenelor de punere în funcțiune a noilor capacități de producție, precum si pentru creșterea eficientei economice. condiții esențiale pentru realizarea planului de investiții. Cum contribuie cercetarea la creșterea eficienței activității constructorilor ? Pentru a răspunde la această întrebare. să vedem mai întii ce probleme ridică practica în domeniul construcțiilor.O primă problemă se referă la reducerea costurilor de investiții pe șantiere. Rațiunea argumentației este obiectivă : o investiție realizată cu costuri reduse oferă condiții optime pentru recuperarea în termene mai scurte a fondurilor cheltuite. Aceasta presupune diminuarea consumului de materiale de construcții, combustibil si energie. Iată, așadar, una din temele importante înscrise pe agenda de lucru a specialiștilor si cercetătorilor de la Institutul de Cercetări in Construcții și Economia Construcțiilor, izvorită direct din practică. Există însă soluții ?„Desigur, ne spune dr. ing, Romulus Constantlnescu, director adjunct 

—K3BSi ESSI KKB SBSB K9K3asupra consumului de motorină, structurii solului și pierderii apei dm sol., De aceea, terenurile destinate cerealelor păioase trebuie arate cit mai repede după eliberarea de plante premergătoare. Deși față de anul trecut stăm mult mai bine, totuși arăturile nu se fac în ritmul dorit. Cum, începînd cu acest an. a fost luată măsura ca și pentru cerealele păioase arătura să fie făcută cu scormonitorul pentru afinarea a- dîncă a solului, se impune și mai mult asigurarea combustibilului la momentul optim de executare a a

cestei lucrări de bază pentru obținerea de producții mari.
Avantajele 

semănatului 
mai de timpuriuTeodor Băcanu : Deosebit pentru activitatea practică vățămintele desprinse din modului în care au evoluat țiile în funcție de perioada de semănat a orzului și griului. în consiliul agroindustrial Mihăilești. orzul a fost semănat pînă la 30 septembrie. Plantele au înfrățit foarte bine; cultura, avind o densitate de peste 700 plante pe metrul pătrat, a intrat în iarnă bine dezvoltată. La griu însă am avut două situații distincte. 70 la sută din suprafață a fost semănată pină pe 10 octombrie. Diferența a fost semănată cu o tîrziere de numai 5 zile, pină data de 15 octombrie, dar tot în drul perioadei optime. în primul culturile s-au dezvoltat normal și producția a fost ridicată. în al doilea însă, gerurile timpurii din luna noiembrie au stopat germinația boa-

de utile sînt în- analiza produc-

în- pe ca- caz

pe șantierele de investiții
științific al institutului. în vederea reducerii costurilor de investiții pe șantiere au fost finalizate mai multe teme de cercetare : îmbunătățirea tehnologiilor de execuție prin glisare a silozurilor de zahăr, coșurilor de fum, chesoanelor plutitoare. De asemenea, au fost soluționate probleme legate de reducerea manoperei. prin creșterea gradului de tipizare și prefabricare. Nu am neglijat nici reducerea consumului de carburant și energie în construcții ; un exemplu în acest sens îl constituie perfecționarea unor soluții constructive pentru pereți. elemente și structuri metalice utilizate in construcțiile civile și industriale, care asigură un grad ridicat de indus-
La Institutul de Cercetări 

în Construcții și Economia 
Construcțiilor

trializare. durabilitate, siguranță în exploatare.Evident, această succintă prezentare nu reprezintă decît în mică măsură aportul cercetării în ceea ce privește reducerea costurilor în construcții. Pentru a contura la adevăratele sale dimensiuni rezultatele obținute să vedem ce eficientă economică au soluțiile propuse.„Prin optimizarea compoziției be- toanelor.. ne spune interlocutorul nostru, folosind eficient agregatele și extinzind domeniul de utilizare a cenușei de la centralele termoelectrice si a altor adaosuri pe diferite șantiere (barajul Poiana Ruscă. Canalul Dunăre — București, Șiret — Bărăgan, amenajarea de la Vîrful Cimpului), s-a redus consumul de ciment cu 550 mii tone pe an. iar cheltuielile cu 96 milioane lei pe an. concomitent cu creșterea productivității muncii cu 25 la sută.O altă problemă deosebit de Importantă care stă în atenția cercetătorilor din cadrul institutului se referă la scurtarea termenelor de punere în funcțiune a obiectivelor industriale, civile si agrozootehnice. Sigur, posibilitățile de atingere a acestui deziderat sînt multiple, dar însăși activitatea de pe șantiere dovedește că un accent deosebit trebuie pus pe creșterea productivității muncii. Ca atare, colectivele de S cercetare din Institutul de Cerce-
UJECOOP-HUNEDOARA : Planul la export 

realizat pe 9 luni ale anuluiOamenii muncii din cadrul Uniunii Județene a Cooperativelor de Producție. Achiziții și Desfacere a Mărfurilor Hunedoara-Deva. avînd în frunte pe comuniști, acționează cu dăruire și competentă profesională pentru continua îmbunătățire si diversificare a producției pentru export. Ferm hotărîți să întîmpine măreața sărbătoare națională a poporului nostru de la 23 August și Congresul al XIV-lea al partidului cu realizări de seamă. UJECOOP Hunedoara-Deva rapor- 
CONSTANȚA : Cu ajutorul calculatorului

belor. răsărirea avînd loc abia în primăvară, cu efecte negative asupra densității și. implicit, a producției.Concluzia pentru însămințările din toamna aceasta este clară. Trebuie să semănăm griul cit mai de timpuriu pentru a avea o răsărire uniformă si o înfrățire bună din toamnă. înainte de intrarea în iarnă. în acest scop, amplasarea cerealelor păioase a fost făcută in proporție de 70 la sută după plante premergătoare timpurii.Valerian Caraman : Această problemă este la fel de acută și pentru întreprinderea noastră. Ne preocupă în cel mai înalt grad să pregătim cit mai repede toate suprafețele pentru cerealele păioase. pentru a putea încheia semănatul griului cel tîrziu pînă pe 10 octombrie.Sandu Lambru : într-adevăr. perioada de semănat a griului a diferențiat mult producțiile. Cele mai bune culturi de grîu au fost acelea semănate in intervalul 24 septembrie — 3 octombrie, cu deosebire in zona Buzău — Rm. Sărat, caracterizată prin ariditate tocmai în toamnă. cind are Ioc răsărirea și înfrățirea plantelor și. apoi. în lunile iu- nie-iulie, care coincid cu formarea și umplerea semănatul în pă jumătate mai tîrziu, rioadei optime, deși peste tot asigurat aceeași densitate de boabe pe metru pătrat, plantele au avut de suferit. Nu s-a realizat înfrățirea, și deci nici densitatea de plante, iar din cauza căldurilor excesive din vară s-a produs fenomenul de șiștă- vire. Tocmai pentru a preîntimpina asemenea situații in anul viitor, măsurile stabilite vizează, pe de o parte. ca în această zonă a județului semănatul griului să se realizeze cu 7—10 zile mai devreme decît epoca tradițională și. pe de parte, extinderea în această pină la 50—70 la sută din suprafață, a soiurilor timpurii, care nu sînt afectate de căldura caniculară și se

boabelor. Acolo unde această zonă, care ocu- din județ, s-a dar în cadrul făcut pe- s-a

este altă zonă.

tări în Construcții și Economia Construcțiilor și-au concentrat forțele creatoare spre rezolvarea' unor teme privind industrializarea lucrărilor, prin creșterea prefabricării uzinale a elementelor complexe, cu grad ridicat de finisare și echipare, precum și a celor referitoare la mecanizarea proceselor de muncă pe șantier. Deoarece mecanizarea are o influentă directă asupra creșterii productivității muncii, ne-am interesat cum a fost soluționată această problemă.— Am realizat în concepție proprie 15 noi mașini și utilaje de construcții pentru mecanizarea proceselor de lucru mari consumatoare de, manoperă : găurirea betonului și a betonului armat, manipularea materialelor în vrac, prepararea și punerea în operă a materialelor de fi-' nisaj și pentru protecția aintioorozivă la centralele nuclearo-electrice. ne spune Polidor Bratu, director științific al institutului. Totodată, a fost definitivată sistema de mașini pentru construcții prevăzută pentru etapa 1989—1990 și s-a elaborat sistema de mașini pentru cincinalul 1991—1995, abordînd. în prezent, lucrările necesare de asimilare în fabricație a noilor tipodimensiuni necesare.— Care este eficienta economică obținută în urma aplicării în practică a acestor sisteme de mașini ?— Ca urmare a mecanizării lucrărilor amintite, folosind mașini de concepție proprie, s-au redus cheltuielile la lucrările cu volum mare de manoperă de execuție cu 25 milioane lei pe an și. bineînțeles, a crescut productivitatea muncii.Demne de menționat sînt și realizările institutului în domeniul acusticii. în domeniul protecției clădirilor contra coroziunilor, în domeniul cercetării fundațiilor. finisajelor, hidroizolațiilor, în domeniul instalațiilor. în domeniul cercetării noilor surse de energie neconvențională. precum și în domeniul organizării științifice a producției si a muncii. Prin urmare, se muncește cu simt de răspundere si se muncește bine. Și așa cum e si firesc, rezultatele sint pe măsura așteptărilor. Acum, în preajma marii sărbători de la 23 August, colectivul institutului se poate mindri cu îndeplinirea planului la toți indicatorii. obtinind chiar o depășire a planului la mi- ’croproducție c.u 16 la sută;pi' «tS !<(■' . ■ (M
Ovidiw ZAMFiRESCU-ifc.yd .nsIiiW

tează îndeplinirea planului la export pe 9 luni ale anului. Acest succes se măsurilor stabilite, a întreprinse în vederea îmbunătățirii calității producției si realizarea in devans a planului la export. Sînt create astfel condiții pentru realizarea in întregime a prevederilor anuale la export și la ceilalți indicatori. în cinstea marelui forum al comuniștilor. (Sabin Cerbul 

datorează înfăptuirii ■ tehnico-organizatorice unor largi acțiuni

pe calculator. Acest sistem., realizat de lucrătorii oficiului de calcul al întreprinderii in colaborare cu specialiștii de la „ICEPRONAV* 1 Galați, contribuie la reducerea duratei de întocmire a documentației de execuție a navelor și a duratei de obținere a proiectelor de execuție. (Lucian Cristea).
ceta ce se instalează la începutul lunii iulie.

Măsuri judicioase 
pentru generalizarea 
producțiilor ridicate Constantin Nițu, secretar al comitetului județean de partid : Obiectivul nostru este ca. pe baza cu- ’■ noașterii si generalizării experienței bune dobîndite în acest an. să asigurăm stabilizarea producției de cereale păioase la un nivel ridicat ; atît în anul viitor, cit și în conți-. nuare. Aspectele evidențiate in a- ceastă dezbatere au fost pe larg discutate si analizate in fiecare unitate agricolă, pe consilii agroindustriale Si la nivel de județ. Din inițiativa ‘comitetului județean de partid. a avut loc o consfătuire de lucru cu toți specialiștii și cadrele de conducere din unitățile agricole, avînd ca obiectiv analizarea activității desfă-;! surate la producția de cereale pă- j| ioase. în scopul stabilirii de măsuri |i concrete pentru generalizarea lu- ■; crurilor bune, dar și pentru elimi- narea unor neajunsuri ce s-au mai manifestat. Această consfătuire a 1 fost urmată de o demonstrație prac- 1 tică asupra tehnologiei ce trebuie aplicată la însămințările de toamnă.în momentul de față, pregătirile ' pentru insămîntarea cerealelor pă- ' ioase de toamnă sînt in stadiu avan- ' sat. Problema care ne preocupă cel < mai mult este să avem asigurate ’ toate condițiile pentru a putea prinde momentul optim de însămințare a griului, mai ales să evităm orice întîrziere. Anul trecut ne-a demonstrat că. în condițiile județului nostru, nu perioada optimă calendaristică trebuie respectată, ci momentul optim de însămințare. acesta fiind diferit și determinat de factorii specifici fiecărui an. Din acest punct de vedere sîntem astfel organizați și _ pregătiți, incit programul însă- mînțării cerealelor păioase de toamnă să fie respectat și îndeplinit fără nici o abatere în toate unitățile agricole.

Aurel PAPADIUC

(
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CONGRESUL AL IX-LEA AL PARTIDULUI - 
moment deschizător de nouă epocă in opera 
de edificare a socialismului în patria noastră
în istoria poporului nostru, Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român s-a înscris ca un moment de cotitură, care a marcat începutul unei noi epoci revoluționare în grandioasa operă de edificare a socialismului și comunismului. Așa cum subliniază tovarășul Nicolae Ceaușescu, „Congresul al IX-lea a marcat o nouă etapă în activitatea partidului nostru comunist, în întregul proces revoluționar, a deschis calea gîndirii și activității creatoare, a perfecționării întregii munci de conducere și făurire a noii orînduiri, a socialismului în România".Atunci, in vara anului 1965, ca expresie a voinței supreme a întregii noastre națiuni, Marele Congres l-a ales în unanimitate, în înalta funcție de secretar general al partidului, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, eminentul revoluționar și înflăcăratul patriot învestit de istorie să conducă poporul român în cea mai glorioasă epocă a dezvoltării sale. în răstimp de 24 de ani, România a urcat continuu pe tot mai înalte culmi de progres, de civilizație socialistă.în acest an, in care se împlinesc patru decenii și jumătate de la actul istoric de la 23 August 1944, întreaga noastră națiune intimpină cu noi și importante înfăptuiri cel de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român. Documentele pentru înaltul forum din noiembrie — Tezele și proiectul Programului- Directivă, pe care le dezbat in prezent toți comuniștii, toți oamenii muncii, intreaga națiune, intr-un cadru larg democratic, evidențiază cu putere contribuția decisivă, de valoare inestimabilă, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele tării, la fundamentarea întregii politici interne și externe a României, la înfăptuirea măreței opere de. construcție socialistă în patria noastră.Deplina și unanima adeziune, exprimată viu în cadrul dezbaterii naționale a documentelor pentru forumul din noiembrie, față de propunerea Plenarei C.C. al P.C.R. din 27—28 iunie a.c„ ca la Congresul al XIV-lea tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales în funcția supremă de secretar general al partidului, constituie dovada edificatoare a voinței poporului de a se asigura pe deplin continuitatea liniei politice inaugurate acum 24 de ani. în conștiința întregului nostru popor, reînvestirea tovarășului Nicolae Ceaușescu în fruntea partidului constituie garanția supremă a mersului înainte al patriei, a înfăptuirii cutezătoarelor programe de neîncetată dezvoltare economico-socială a României socialiste, a înaintării ferme spre viitorul comunist.Documentele programatice pentru■ [apropiatul Congres al partidului [relevă cu pregnantă contribuția • deosebită a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, eminent om politic și savant de renume mondial, militant de frunte al partidului și statului nostru, la elaborarea și înfăptuirea planurilor și programelor de dezvoltare economico-socială a tării. la progresul științei, învătămintului și culturii, la prosperitatea generală a patriei.Impresionantele realizări ale României, obținute în anii „Epocii Nicolae Ceaușescu", prin munca avîntată a clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității, a întregului popor, sub conducerea partidului, constituie temelia trainică a cutezătoarelor obiective cuprinse in documentele programatice pentru Congresul al XIV-lea.
Epoca marilor și profun

delor transformări revoluțio
nare Documentele programatice pentru Congresul al XIV-lea — Tezele și proiectul Programu- lui-Directivă — evidențiază marile prefaceri revoluționare, pe plan economic, politic, social, ce au avut loc in viata patriei noastre după Marele Congres din 1965. Toate aceste transformări revoluționare sint legate direct, în mod fundamental, așa cum se precizează in documentele la care ne referim, de titanica activitate desfășurată de conducătorul partidului și statului nostru. Fondator al României socialiste moderne, tovarășul Nicolae Ceaușescu a pus în lumină teze de importanță vitală pentru prezentul și viitorul patriei, care s-au constituit în strălucite contribuții la generalizarea experienței făuririi noii orînduiri în România, la îmbogățirea socialismului științific. la dezvoltarea patrimoniului gindirii revoluționare contemporane.România parcursese, de la 23 August 1944 și pină la Congresul al IX-lea al partidului, din vara anului 1965, două etape distincte. în condițiile specifice noii ere a istoriei patriei, deschisă de revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, de acum 45 de ani, un timp tara noastră a continuat să se dezvolte pe baze capitaliste. în această • etapă, care s-a încheiat la 30 Decembrie 1947, o dată cu abolirea monarhiei — ultima rămășiță instituțională a regimului burghezo-moșieresc, reazem al forțelor reacționare din interior și din afară, care se opunea înaintării pe calea nouă, a progresului social —, cu proclamarea Republicii, s-a intensificat lupta întregului popor, în frunte cu partidul comunist, pentru democratizarea tării, pentru reforme economice și sociale. Anul 1948 a marcat trecerea la revoluția și construcția socialistă. în această etapă au fost obținute succese importante, intre care se disting în mod deosebit constituirea proprietății socialiste. de stat și cooperatiste, înlăturarea exploatării omului de către om. dezvoltarea pe baze noi, planificate, a industriei, agriculturii, a tuturor domeniilor vieții economico- sociale. Așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu in Raportul prezentat la Congresul al IX-lea, socialismul a învins pe deplin în România. în această primă etapă de construcție socialistă au fost săvirșite însă, așa cum se subliniază în documentele programatice pentru Congresul al XIV-lea, o serie de greșeli, de abuzuri ; în viața societății românești s-au manifestat concepții străine, de subapreciere a forței și capacității poporului nostru, a rolului clasei muncitoare. al maselor, de denaturare a istoriei, limbii și 

culturii române. Totodată, s-au manifestat concepții greșite cu privire la ritmurile dezvoltării economice, la politica de acumulare, s-a produs un dezechilibru intre dezvoltarea industriei și cea a agriculturii, a fost neglijată știința națională. în Tezele pentru Congresul al XIV-lea se subliniază : „Partidul a reușit să invingă aceste greutăți, să înlăture fenomenele negative, să mobilizeze clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, întregul popor intr-un uriaș efort constructiv care a asigurat înaintarea fermă a României pe calea dezvoltării economico-sociale, consolidarea orinduirii noi, socialiste și trecerea la o etapă superioară a procesului revoluționar in țara noastră". în anii acestei etape noi, superioare, deschise de Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu a promovat noi concepte despre ritmurile dezvoltării economico-sociale, care au fost, în această perioadă, tot mai accelerate ; despre repartiția științifică, rațională a venitului național, ceea ce a determinat asigurarea unei rate înalte a acumulării, de peste 30 la sută ; despre dezvoltarea echilibrată și armonioasă a forțelor de producție pe întregul teritoriu al țării ; despre progresul multilateral al societății. Congresele partidului care au avut loc în această perioadă, conferințele naționale au îmbogățit continuu, pe baza tezelor, ideilor și orientărilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, gin- direa economică, politică și socială, au contribuit la dezvoltarea teoriei și practicii construcției socialismului. Congresul al X-lea a elaborat, cu contribuția decisivă a secretarului general al partidului, conceptul de societate socialistă multilateral dezvoltată, ceea ce a conferit o perspectivă largă, integratoare, atotcuprinzătoare procesului edificării noii orinduiri în țara noastră. Programul partidului de edificare, a societății socialiste multilateral dez-

trimoniului universal al gindirii revoluționare.voltate și înaintării României spre comunism a fost elaborat de Congresul al XI-lea.în procesul amplu și complex al făuririi noii societăți s-au produs ■ înnoiri profunde. Au fost alocate importante fonduri de investiții, tot mai mari de la un an la altul, de la un cincinal la altul. în absolut toate județele, dar cu precădere in cele ce erau rămase în urmă, s-a trecut la construirea de întreprinderi reprezentative pentru ramurile industriei moderne. Dezvoltarea unei puternice industrii a asigurat condiții pentru progresul neîncetat al agriculturii, pentru modernizarea acestei ramuri de bază a economiei naționale, pentru trecerea la înfăptuirea noii revoluții agrare. De fapt, în toți acești ani, prin efortul propriu al poporului, au fost obținute impresionante realizări în dezvoltarea și modernizarea întregii economii naționale. Așa cum se subliniază în Tezele pentru viitorul forum suprem al partidului, circa 90 la sută din mijloacele fixe de care dispune azi societatea noastră au fost create în perioada de după Congresul al IX-lea. Repartizarea armonioasă a forțelor de producție pe întregul teritoriu al țării, in toate județele, cu deosebire în cele care erau rămase în urmă, a asigurat condiții de muncă pentru toți cetățenii, deplina lor egalitate în drepturi, posibilități ca toți cei peste 23 de milioane de locuitori ai României socialiste să se bucure de cuceririle civilizației.După Marele Congres din 1965, au fost înlăturate concepțiile anacronice, depășite de viață, cu privire la rolul științei în societate, la dezvoltarea științei naționale. Partidul, secretarul său general au acordat și acordă o atenție deosebită științei— ca promotoare a progresului tehnic și tehnologic ; invățămintului— ca sursă. de cadre bine pregătite, absolut necesare unei opere de anvergura construcției socialismului în România culturii — ca factor de stimulare a investiției .de gindire, de inteligență, ce devine tot mai mult o principală resursă de progres. în Tezele pentru Congresul al XIV-lea se subliniază : „întregul partid și popor apreciază in mod deosebit rolul și contribuția ho- tărîtoare ale tovarășei Elena Ceaușescu la progresul și înflorirea științei, culturii și invățămintului românesc, la aplicarea cuceririlor revoluției tehnico-științifice moderne in intreaga operă de edificare socialistă a patriei noastre".Pină la sfirșitul actualului mileniu, România va deveni — așa cum se prevede în documentele programatice aflate în dezbaterea intregii națiuni — o puternică forță a progresului tehnico-științific, cu un înalt nivel de dezvoltare în toate domeniile. Acest proces va fi amplificat in primele decenii ale celui de-al treilea mileniu.
Stadiul actual al dezvol

tării societății socialiste ro
mânești, marile succese ob
ținute pe drumul făuririi so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate în România. In în* * tregul proces revoluționar al construcției socialiste in țara noastră, cu deosebire după Congresul al IX-lea al partidului, în „Epoca Nicolae Ceaușescu", s-a asigurat continuitatea progresului economic și social al țării. Pe întregul cuprins al patriei noastre au fost dezvoltate forțele de producție, s-au perfecționat relațiile de producție. La Congresul al X-lea al partidului s-a renunțat la conceptul de „desăvirșire a construcției so
cialiste", ce definea edificarea noii orinduiri în România. S-a făcut precizarea că noțiunea de „desă- 
virșire", cu privire la construcția socialismului, este prea generală, imprecisă și nu reușește să redea. 

--------------------------------------------------------- ——
19 00 Telejurnal. In intimpinarea ma

rii noastre sărbători naționale
19,25 Tezele pentru Congresul al XIV- 

lea al Partidului — magistrală 
sinteză a dezvoltării istorice a 
României, a prezentului și viitoru
lui socialist și comunist al patriei
• Făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate — obiectiv 
strategic al politicii partidului. 
Documentar

19,50 Proiectul Programului-Directlvă 
al Congresului al XIV-lea al 
P.C.R. — însuflețitor program de 
ascensiune a României

20,10 Trăim decenii de împliniri măre

în totalitatea lor, direcțiile .și planurile de acțiune. în raportul prezentat Congresului. tovarășul Nicolae Ceaușescu a fundamentat conceptul de societate socialistă multilateral dezvoltată. Așa cum in repetate rînduri a precizat conducătorul partidului și statului, noul concept este atotcuprinzător. Termenul de multilateral dezvoltată subliniază că în. opera de edificare a noii societăți se acordă o atenție deosebită tuturor domeniilor vieții economico-sociale : economiei, științei, învățămîntului. culturii, democrației socialiste, ideologiei, activității politico-educative, asigurării noii calități, a muncii și a vieții, ridicării bunăstării materiale și spirituale a întregului popor.Programul Partidului Comunist Român de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării patriei noastre spre comunism, adoptat de Congresul al XI-lea, a sintetizat în. mod magistral noua . gindire oreatoare, de esență revoluționară, științifică, a tovarășului Nicolae Ceaușescu privind progresul țării în toate domeniile de activitate. Așa cum se precizează chiar în Programul partidului, el nu este o culegere de dogme, ci un document viu. izvorit din viată, pe baza aplicării creatoare a principiilor socialismului științific, ale materialismului dialectic și istoric, in raport cu realitățile din societatea românească, cu tendințele lumii contemporane. Această concepție profund dialectică, științifică asigură . perfecționarea continuă a Programului, pe temeiul cerințelor vieții în continuă schimbare. Și intr-adevăr. următoarele congrese și conferințe naționale ale partidului, numeroasele documente de partid, cuvintările și expunerile tovarășului Nicolae Ceaușescu au adus continuu noi și noi perfecționări, pe baza experienței edificării noii societăți in țara noastră, care constituie importante contribuții la dezvoltarea pa-

în tot acest timp, societatea românească s-a dezvoltai; continuu. Au fost înregistrate importante progrese în economie, știință, învăță- mînt, cultură, s-a asigurat participarea activă a întregului popor la conducerea societății, a crescut nivelul de trai al tuturor oamenilor muncii. Din punctul de vedere al organizării sociale, tara noastră a depășit de mult statele capitaliste dezvoltate. Ea a continuat să fie ■ insă, din punot de vedere economic, în stadiul de țară socialistă în curs de dezvoltare, datorită decalajelor mari față de țările dezvoltate, lăsate moștenire de burghezie și moșierime. Dar politica de acumulare promovată de . partid, grandioasele programe de investiții, tot mai mari de la un cincinal la altul, au asigurat o puternică creștere economică, o continuă întărire a vitalității economiei românești.Dacă o vreme România s-a dezvoltat pe baze extensive, pentru că a fost nevoie să se asigure infrastructura economiei naționale modeme, în pragul actualului deceniu a început transformarea cantității într-o nouă calitate. De la dezvoltarea extensivă s-a trecut. în întreaga economie, în întreaga societate românească, la dezvoltarea in- tensiv-calitativă. Așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu. în expunerea la marele forum democratic din noiembrie 1988, la începutul anilor ’80 România a intrat în etapa făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate. Desigur, a- ceastă nouă etapă este profund legată de transformările pe plan calitativ. tot mai impresionante in toate domeniile de activitate, de asigurarea noii calități a muncii și a vieții. Fosta tară slab dezvoltată acum patru decenii, cind a început procesul revoluției și construcției socialiste, a devenit in prezent, așa cum se arată în Teze, „țară indus- trial-agrară, cu un inalt nivel de civilizație".Succesele realizate de România sînt cu adevărat remarcabile. în acest an, producția industrială va fi de 135 de ori mal mare decit in 1945, o creștere de 120 de ori fiind realizată după Congresul al IX-lea. Țara noastră se mindrește azi cu o industrie modernă, care poate să realizeze produse de mare complexitate, de Înaltă calitate șl un nivel tehnic ridicat. Producția agricolă a crescut de 10 ori față de 1945. din care de peste șase ori după 1965. Avuția națională a ajuns la 5178 miliarde lei, iar fondurile fixe productive la 2 700 miliarde lei. Venitul național va fi. in acest an, de 40 de ori mai mare decit in 1945 — din care o creștere de 33 de ori. șe înscrie in bilanțul epocii deschise de ■ Congresul al IX-lea. Succesele dobindite in activitatea economică au efecte pozitive in toate domeniile de activitate, inclusiv asupra bunăstării întregului popor. Este semnificativ, in acest, sens, faptul că, în anii de după Congresul al IX-lea. fondul de retribuire a crescut de șase ori, retribuția medie de peste trei ori, iar retribuția minimă s-a majorat de peste 3,3 ori. lin rol important în ridicarea nivelului de trai l-au avut, în cei 24 de ani care au trecut de la Congresul al IX-lea, cheltuielile social-culturale finanțate de la bugetul statului, care au crescut continuu, urmînd să ajungă in 1990 la 14 900 lei pe o familie, față de 3 530 lei în 1965. în același timp, s-a generalizat învățămîntul de 10 ani, iar pină la sfirșitul actualului cincinal va fi practic generalizat învățămîntul de 12 ani. Totodată, s-au dezvoltat continuu rețeaua sanitară, activitatea de o- crotire a sănătății, s-au construit spitale, dispensare și alte așezăminte medicale.în condițiile în care și-a dezvoltat continuu economia națională, a asigurat progresul multilateral al întregii societăți și ridicarea nivelului de trai al poporului. România a reușit, în cursul lunii martie a aces

tui an, să ramburseze în întregime împrumuturile externe. Pentru prima dată in îndelungata sa istorie, țara noastră nu mai plătește tribut nimănui, nu mai este datoare față de nimeni. Prin acest act de demnitate și mîndrie națională s-a întărit independenta politică și economică a tării noastre.
întărirea, dezvoltarea și a- 

părarea proprietății socialis
te — cerință vitală a progre
sului economico-social. Via' ța, istoria dovedesc, cu argumentul faptelor, că la baza tuturor realizărilor din țara noastră, in edificarea noii societăți, se află proprietatea socialistă, de stat și cooperatistă, continuu întărită și dezvoltată prin măsurile inițiate de partid, de secretarul său general. Argumentele aduse de tovarășul Nicolae Ceaușescu. prin care demonstrează caracterul dăunător al unor teze și idei privitoare la re- privatizarea unor mijloace de producție, fermitatea cu care a arătat că niciodată, în România. clasa muncitoare, poporul nu vor accepta să cedeze dreptul de proprietate a- supra minunatelor obiective realizate în anii Socialismului se întemeiază pe o riguroasă analiză științifică a realităților proprii țării noastre, ale lumii contemporane. în Teze se relevă faptul că partidul nostru va continua să acționeze pentru dezvoltarea proprietății socialiste, pentru manifestarea, în condiții superioare, a calității oamenilor muncii de proprietari colectivi asupra mijloacelor de producție.Mîndria patriotică a întregului nostru popor pentru mărețele realizări din anii socialismului, cu deosebire din noua epocă a istoriei patriei. inaugurată de Congresul al IX-lea, se împletește cu un puternic sentiment de încredere in viitorul apropiat. Și această încredere este pe deplin îndreptățită : pe baza realizărilor din actualul cincinal se asigură înfăptuirea obiectivului strategic stabilit de Congresul al XIII- lea, de trecere a României la un nou stadiu de dezvoltare — cel de tară mediu dezvoltată.

Trecerea României la un 
nou stadiu de dezvoltare. In_ tr-adevăr, in actualul cincinal continuă dezvoltarea și modernizarea forțelor de producție, perfecționarea relațiilor sociale, a democrației mim- citorești-revoluționare, creșterea nivelului de trai al poporului. Pe ansamblul cincinalului actual, produc- ția-marfă industrială crește cu 40 la sută ; rezultatele din agricultură sint ilustrate, in ultimii trei ani, de cele mai mari recolte din istoria țării, între care o producție medie a- nuală .de . pp-ste 30 milioarțe tone la cereale ; volumul mare de lucrări de investiții, de 1 300 miliarde lei, Asigură darea 'in funcțiune a unor noi și importante capacități industriale și agricole, concomitent cu modernizarea celor existente. Pe planul eficientei economice se 'evidențiază creșterea cu peste 35 la sută a productivității muncii in industria republicană, sporirea .rentabilității produselor și mai buna valorificare a fondurilor fixe. Succesele din economia națională, cu deosebire creșterea productivității muncii. au făcut posibilă creșterea retribuției reale a oamenilor muncii cu peste 10 la sută față de anul 1985. în același timp, au crescut in medie cu 8 la sută pensiile, iar cele mici au sporit cu 40 la sută. La ridicarea nivelului de trai, în condițiile creșterii retribuției, a veniturilor oamenilor muncii, contribuie si stabilitatea prețurilor tarifare, al căror indice s-a situat sub cel planificat. între realizările actualului cincinal se Înscriu și extinderea bazei materiale a științei. învățămîn- tului și culturii, îmbunătățirea asistenței medicale, organizarea, sistematizarea și modernizarea localităților urbane și rurale, proces început acum mai bine de 20 de ani, ridicarea gradului de civilizație al poporului.în aceste condiții. România și-a intensificat participarea la diviziunea internațională a muncii, a dezvoltat colaborarea și cooperarea cu țările membre ale C.A.E.R., cu celelalte țări socialiste, cu ■ toate țările lumii. Așa cum a subliniat secretarul general al partidului, în prezent România are mijloace materiale și financiare care îi asigură posibilitatea să extindă cooperarea economică internațională.Desigur, așa cum se subliniază în Teze, in dezvoltarea economico-socială in actualul cincinal s-au manifestat și ■ lipsuri’, și greutăți. Dar mărețele înfăptuiri din această perioadă, dobindite în condițiile agravării crizei economice mondiale, constituie dovada cea mai edificatoare a vitalității economiei românești, a justeței politicii partidului nostru de continuitate a perfecționării conducerii activității economico-sociale. a dezvoltării puternice a forțelor de producție și a relațiilor socialiste de producție.întrecerea socialistă ce se desfășoară in prezent pentru îndeplinirea planului pe opt luni pină la a 45-a aniversare a actului istoric de la 23 August 1944. iar a planului pe întregul an pină la Congresul al XIV- lea constituie și ea o dovadă a marilor resurse de care dispune societatea românească. în aceste condiții, organelor și organizațiilor de partid le revin mari răspunderi în ceea ce privește mobilizarea tuturor oamenilor muncii pentru îndeplinirea exemplară a producției fizice, îndeosebi a celei de export, pentru realizarea tuturor indicatorilor cantitativi și calitativi.

★Jalonarea direcțiilor de perspectivă ale dezvoltării economico-sociale a tării, ce poartă puternica amprentă a gîndirii și acțiunii revoluționare, profund științifice și novatoare, proprii tovarășului Nicolae Ceaușescu, reprezintă, pentru întreaga națiune, un suprem motiv de mîndrie patriotică și de deplină satisfacție, de totală încredere în viitor, un îndemn la muncă avîntată pentru îndeplinirea exemplară a planului pe acest an, a programelor de dezvoltare a patriei în prezent și în viitor.
Adrian VASILESCU

La Muzeul Literaturii Române - o interesantă expoziție

pe teme eminesciene

O prezentă prestigioasă în viața culturală a Capitalei și a tării : Muzeul Literaturii Române. care, de mulți ani, ne-a obișnuit cu frumoase. e- moționante acte de punere in valoare, sub multiple forme, a lecției de patriotism pe care scrisul românesc. de la începuturi și pină azi. a oferit-0 conștiinței tuturor generațiilor. Și ce ocazie biai nimerită de a-șl face simțită din plin prezenta i s-ar fi putut oferi decit centenarul poetului național, „omul deplin al culturii române", pe care întreaga națiune, de la copii la bătrîni, îl simte azi mai aproape ca oricind de sufletul său 7 Spre laudă lui. Muzeul Literaturii Române și-a făcut un titlu de onoare din a organiza și susține. în' toată această perioadă, un vast si neîntrerupt program de manifestări consacrate cunoașterii vieții și operei lui M. Eminescu. răspîndi- rii în rîndul , publicului larg — de ordinul zecilor de mii — a luminii și căldurii ceiui mai mare creator pe care l-a dat lumii neamul românesc. Expuneri. medalioane literare, conferințe, dezbateri, mese rotunde, amintiri, evocări în „Rotonda 13“ (ultima : evocarea ..Eminescu și Veronica Micle"), studioul de istorie literară, simpozioane. colocvii, lansări de volume, prezentarea numerelor revistei „Manu- scriptum". ciclurile claie pentru elevi, poziții documentare.cărți sau de artă plastică, recitaluri de poezie, audiții din „Fonoteca de aur", spectacole ale Teatrului „Manuscriptum". proiecții ș.a. : iată atîtea argumente care subliniază condiția vie. activă, implicată a acestei instituții care, muzeu de conservare a numeroase documente ale spiritualității noastre, și-a deschis totodată porțile către . oameni, chemindu-i la un proces neîntrerupt de învățătură, făcind astfel ca moștenirea de preț a înaintașilor să treacă întreagă în sufletele celor de azi. Iar pentru aceasta, nici un efort nu este prea mare. Una din direcțiile a- cestui efort este si aceea a înnoirii permanente a activității muzeului, izvorind din dorința si ambiția firească de a găsi noi formule și prezentare pentru ca moștenirea de idealuri și frumuseți a înaintașilor să se consolideze in mințile celor de azi. pentru ca flacăra visului lor să se î " mereu tot mai sus. pentru ca exemplaritatea marilor creații să rodească in spiritul contemporan sti- mulind. la rîndu-le. talentele de care dispunem azi. fondul de creativitate națională. Viața și opera lui M. Eminescu au convocat. . cum știm, toate artele să lase dovezi ale înaltei lui prețuiri în posteritate. Sculptorii i-au înălțat statuile — chiar dapănu.avem încă Statuia; muzicienii si-au acordat instrumentele propunînd

spe- ex- de

modalități de

UN LARG ORIZONT DE CUNOȘTINȚE CULTURAE-STIINTIFICE
>5 1 «

(Urmare din pag. I)artă. Pornind tocmai de la lipsurile existente, ca și de la exigențele noi. crescute față de artă, ca și față de toate celelalte domenii ale culturii, în etapa actuală. Tezele pentru Congresul al XIV-lea subliniară necesitatea perfecționării și dezvoltării în continuare a activității de creație artistică. sporirii responsabilității sociale a tuturor creatorilor. „Pentru toți creatorii — se arată în Teze — adevărata sursă de inspirație trebuie să o reprezinte poporul român, realizările societății noastre socialiste. Avem nevoie de noi romane, de noi poezii, de noi filme și piese de teatru, lucrări muzicale sau de artă plastică, care să contribuie — prin inaltul lor mesaj de idei și valoare artistică — la promovarea și afirmarea principiilor nobile ale umanismului socialist, la combaterea a tot ceea ce contravine gindirii înaintate a epocii noastre, la creșterea generală a nivelului de cultură și civilizație al poporului".Realizarea unei noi calități a creației literar-artistice este condiționată, evident, de o multitudine de factori, printre care, in primul rind, se situează, desigur, talentul omului de creație. Dar talentul se poate și irosi sau cheltui in mod gratuit și steril dacă nu se îngemănează el însuși eu universul culturii, al cunoașterii adinei a realității, a specificului existentei umane, a valorilor celor mai înalte spre care năzuiește omul și a căror strălucire pe fundamentul existentei umane ii conferă acesteia din urmă sens si semnificar ție. Arta a încetat de mult să mai fie expresia „purității" și autonomiei absolute de real și realitate, de om și umanitate, de istorie și societate, de efortul uman spre ascensiune materială și spirituală, spre cete mai înalte valori morale, politice și sociale in ansamblu.Din acest unghi de vedere. Tezele ne atrag atenția, cu îndreptățire, a- supra unor tendințe ce șe manifestă în cimpul luptei ideologice contemporane și care au o importanță deosebită și pentru domeniul creației artistice. Se manifestă, pe alocuri, tendințe de minimalizare a teoriei revoluționare, a conștiinței socialiste în desfășurarea procesului revoluționar. „Așa-zisa dezideologizare a raporturilor dintre socialism și capitalism pe. plan mondial — se arată în Teze — înseamnă, în ultimă instanță, capitularea socialismului in fața capitalismului, renunțarea la lupta de clasă pentru lichidarea exploatării și asupririi și realizarea societății dreptății și egalității sociale. După cum arată viața, clasele exploatatoare nu renunță la ideologia lor și nici măcar nu afirmă că ar fi dispuse să-și schimbe concep

cîntece emoționante — chiar dacă rămine încă de scris Cîntecul : poeții i-au dedicat versuri omagiale — chiar dacă marea Odă nu este încă în sumarul nici unei antologii. Toate aceste forme de prețuire se Însumează. însă, ca o dovadă a continuității, a conștiinței comunității de gînd și simțire in numele marilor idealuri slăvite de opera eminesciană. Ele semnifică, deci, resimțirea exempla-

scrie demn pe urmele simbolului stelar al spiritului românesc. *ce orice ini- creatoare au- . stimulată de geniul tutelar al culturii române merită prețuirea noastră. Vom consemna, de aceea, noua manifestare ne care Muzeul Literaturii Române a oferit-o recent unui public larg : expoziția de produse decorative din ceramică, sticlă și por-

Iată de țiativă tentică.

Omagiu creației
nemuritoare

<

■A.

telan realizată de Iaureati ai Festivalului național „Cîntarea României" pe teme eminesciene. Exponatele nu sînt întîmplă- toare, ci roadele unui concurs de creație început cu mai multe luni în urmă de Industria Sticlei și Ce-trainic. înfrățireaîntru slăvirea ge- eminescian este, de o expresie eloc- a maturității unei ramicii Fine cu concursul aiurise la deplina Uniunii Artiștilor Plastici,

ră a unei identități spirituale, a acelei atît de necesare conștiințe sau cunoașteri de sine fără de care nu se poate_ construi nimic artelor niului aceea, vent#
, CUltlțri d.|Uiiae lit utMuua liuuiu, iia.-iutL,cunoaștere de sine și. chiar Uniunii Scriitorilor — după ____ ______________dacă e greu să prevedem cum a_ informat pe cei pre- Arta decorativă capodopere pe neegalat izvor tie. important că neîncetata în graiul artelor, a numelui celui care a dat nume în eternitate naturii, pă- mîntului. codrului și sufletului românesc constituie un argument puternic al înălțării Luceafărului e- minescian pe cerul conștiinței naționale. Un semn neîndoios că urmașii săi. prin eforturile lor creatoare, năzuiesc să se în-

firul acestui de inspira- este faptul murmurare. zenți Iulian Crețu, coordonator creație, Centrala Industriei Sticlei și Ceramicii Fine. Concurs Ia care au participat 450 de autori, care, omagiindu-1 pe Eminescu, au imaginat, după puterea talentului și a gîndului creator al fiecăruia, portrete, peisaje, viziuni inspirate de opera eminesciană. Ei aparțin colectivelor de oameni ai muncii din întreprinderi de sticlă, ceramică si por-

țiile. De altfel, este un adevăr axiomatic că nici nu poate exista o lume fără idei ; aceasta o demonstrează întreaga istorie a umanității. Desigur, important e ce idei se înfruntă, ce idei înving și influențează dezvoltarea socială".Aceste adevăruri subliniate de Teze referitoare la aspectele mai generate ale ideologiei și luptei ideologice iși au un reflex cert și asupra prezenței artei în viața socială. Teoreticienii „artei pure", a- dică a unei arie rupte de social și istorie, de celelalte forme ale conștiinței umane, de politică, morală, filozofică etc., n-au dispărut nici ei cu desăvirșire. Nu trebuie să uităm însă nici o clipă că „lipsa- ideologiei". „dezideologizarea" este tot o ideologie, inclusiv in domeniul artei.Ideologia face parte organică din orice totalitate socială și. ca atare, sustragerea din ambitul influenței ei nu poate avea loc. așa cum individul uman, ca existență socială, nu se poate sustrage și nu poate anula în mod arbitrar existența societății din care face parte decit cu prețul anulării propriei existențe. Tot așa cum omul, ca subiect al tuturor activităților sociale, este purtătorul neparcelat și determinat istoricește al tipului de existență socială în care s-a născut și din care face parte, tot așa omul de creație, la rîndul său, nu se poate sustrage nici el de la determinările naturale și sociale in care trăiește și nici nu poate face abstracție de ele in activitatea lui creatoare.Iată de ce. încetînd să fie un simplu joc steril, devenind operă de energie și angajare, de libertate și conștiință care încearcă să surprindă și să amelioreze condiția umană, literatura, ca și arta în general, nu mai pot fi desprinse în nici un chip de filozofie, de ideologie decit cu riscul părăsirii propriei lor perspective și substanțe, îngustării orizon-
tv

/

Dorohoi, Avrig. de Argeș. Baia Cluj-Napoca. Alba Turda, Tomești, totodată, că un format din repre-
telan din multe localități ale țării : Curtea Mare, Iulia. Aflăm.juriu zentanții organizatorilor va acorda premii celor mai valoroase lucrări selecționate. E de menționat că majoritatea participantilor sînt absolvenți ai institutelor de artă plastică. Ideea unei astfel de valorificări a talentelor existente ih industria ceramicii, sticlei și porțelanului va fi continuată in intenția, cu totul lăudabilă, de a propune publicului — nu numai spectator, dar și cumpărător — obiecte de artă decorativă inspirate din viața și opera lui V. A- lecsandri. Ion Creangă. George Enescu ș.a.. creații girate de competenta uniunilor de specialitate, de autoritatea profesională a unor artiști, critici de artă, chemați să se pronunțe. Iată, acum, opinia unui istoric de artă și muzeograf, Iulian Antonescu, director in Consiliul Culturii și Educației. Socialiste : „Este un fapt cultural pe care-1 semnalăm cu bucurie, încredințați că va avea consecințe benefice în creșterea patrimoniului cultural național și în implicarea acestui patrimoniu in formarea conștiinței omului contemporan. Este vorba de a da curs ideii de a investi mai accentuat și artele decorative românești cu solii educative si documentare. Porțelanul, acest copil al focului, acest aristocrat al lutului, a fost învățat, într-o apreciabilă tradiție, să primească pe carnația sa de eternă balerină a frumosului mesajul documentarului, despre diverse e- venimente, personalități, epoci istorice.Iată, acum, porțelanul nostru industrial și sticla învestite cu dreptul de a-și înstruna harfa șl a cinta viața și opera marelui nostru Eminescu. A- cestuia îi consacră gîndul lor frumos creatorii prezentați aici prin produsele lor. Sticla, la rîndul său, poate fi purtătoarea delicată, inefabilă a acestui mesaj de frumos. Si iată cum cea mai democrată și la indemina tuturor dintre arte, arta decorativă. poate pătrunde pe ușa din fată in interioarele noastre, intră frumoasă. dezbărată de crusta ridicolă a kitsch-ului. o artă bogată in mesaje educative. contribuind la formarea btînUlui-gust în ambianța noastră cotidiană, pătrunde astfel în casele noastre în- frătindu-se cu marile idealuri naționale și familia- rizindu-ne cu frumosul. Este un început bun. mult promițător".' Aceste frumoase cuvinte sînt, totodată, o însuflețită invitație de a vedea o expoziție meritorie, inspirată de universul stelar eminescian. expoziție pentru care organizatorii ei merită toate laudele.

M. COSTEA

țului de cunoaștere și comprehensiune al omului, de renunțare la atitudinea umanistă valorizatoare.Intre artă și viață, intre valorile acestora există o legătură inextricabilă, o intercondiționare și o conexiune reciprocă. Fără a reflecta în valorile sale pe cele ale vieții — precum scoica vuietul mării —, arta devine o contrafacere, un nonsens.Militînd pentru o astfel de legătură dintre artă și realitate. Tezele' pentru Congresul al XIV-lea al partidului ne dezvăluie înseși trăsăturile ce pot să definească o artă pătrunsă de spirit revoluționar. Respectul pentru om și idealul său istoric, lupta pentru libertatea, fericirea și demnitatea lui, pentru ameliorarea continuă a existenței sale, pentru progresul său neîntrerupt material și spiritual, pentru echitate și perfecționare morală, pentru transpunerea în viață a înaltelor valori ale civilizației socialiste reprezintă, indiscutabil, liniile de forță care configurează spiritul revoluționar în artă, ca și în cultură in general. Numai angajarea totală a culturii pe itinerarul configurat de aceste repere cardinale ale umanismului socialist poate face ca aceasta să intrupeze, in inepuizabilele ei forme de manifestare; spiritul revoluționar. O cultură amorfă, placidă și edulcorată, alcătuită din arabescuri gratuite și flori sterile, înstrăinată de om și nevoile lui, de idealurile lui cele mai înalte ar fi, indiscutabil, o deturnare și o abdicare lamentabilă de la sensurile cele mai profunde și valoroase ale acesteia. Sensuri spre care orientează și îndeamnă, în spiritul concepției profund umaniste, revoluționare a secretarului general al partidului nostru, ideile cuprinse în Tezele pentru Congresul al XIV-lea al partidului.
Dumitru GHIȘE

țe. Versuri și ctntece patriotice, 
revoluționare

20.35 Mîndria de a fi cetățean al Româ
niei socialiste o La cotele perfor
manței

20,55 Din marea carte a patriei • Noi 
orașe pe harta țării : Lehllu-Gară. 
Producție a Studioului de film TV 

21,15 înalta răspundere patriotică, re
voluționară a tineretului pentru 
viitorul României • Ecusonul de 
lingă inimă — simbol al perma
nenței spiritului revoluționar, al 
muncii devotate a tineretului pen
tru edificarea socialismului șl co
munismului în patria noastră. Do
cumentar

21.35 Brigadieri sub mtndru tricolor. 
Program muzical-literar-coregra- 
fic dedicat Zilei brigadierilor din 
Republica Socialistă România

21,50 Telejurnal
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TELEGRAMA ADRESATĂ 

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 

președintele Republicii Socialiste România,

de participantele la Plenara Consiliului 
Național al Femeilor

Mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,

Oamenii muncii de pe ogoare raportează încheierea 
recoltării fasolei, orzoaicei de primăvară, 

iniriui de fuior, inului pentru ulei, ovăzului 
si realizarea unor producții mari ia hectar

IN TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Colective da oameni ai muncii 

din economie raportează obținerea 
unor succese de seamă in înfăptuirea 

și depășirea planuluiDesfășurată In atmosfera de angajare revoluționară In vederea Întâmpinării cu rezultate deosebite în muncă a celei de-a 45-a aniversări a revoluției de eliberare socială si națională, antifascistă și antiimperialistă de la 23 August și a Congresului al XIV-lea ai partidului, Plenara Consiliului National al Femeilor s-a constituit intr-o puternică manifestare a sentimentelor de aleasă stimă, inaltă prețuire, nețărmurit devotament si Profundă recunoștință, pe care milioanele de femei de pe întreg cuprinsul patriei le nutresc fată de dumneavoastră, strălucit conducător al partidului și statului nostru, patriot inflăcărat și revoluționar consecvent, personalitate proeminentă a lumii contemporane, de numele căruia sint legate toate marile izbinzi ale anilor intrați pentru totdeauna in istoria patriei ca „Epoca Nicolae Ceaușescu".Cu fierbinte dragoste, inaltă stimă și profundă recunoștință, participantele la plenară au adus, totodată, un cald și respectuos omagiu tovarășei Elena Ceaușescu, eminent militant revoluționar, distins om politic și savant de largă recunoaștere internațională, pentru eroica sa activitate consacrată propășirii patriei,, pentru contribuția la afirmarea plenară a științei, invă- tămintului și culturii românești.Participantele la plenară, unindu-și glasul cu al întregului popor, iși exprimă totala adeziune, deplina satisfacție și nemărginita bucurie fată de Hotărirea Plenarei C.C. a! P.C.R. privind propunerea de realegere a dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, la Congresul al XIV-lea, in funcția supremă de secretar general al partidului, cea mai sigură garanție a continuării procesului revoluționar in România, a înfăptuirii cu succes a programului grandios de dezvoltare pe mai departe a tării, de afirmarea ei liberă și demnă intre statele lumii.Plenara Consiliului National al Femeilor a dezbătut, intr-un spirit de inaltă responsabilitate, proiectul Programului-Directivă și Tezele pentru Congresul al XIV-lea al partidului, care se va inscrie in istorie drept Congresul victoriei definitive a socialismului in tara noastră, al triumfului principiilor socialismului științific in transformarea revoluționară a societății românești, al înaintării neabătute a României spre cele mai înalte culmi ale progresului. ale civilizației socialiste și comuniste.Exprimîndu-și deplina adeziune față de Documentele programatice pentru Congresul al XIV-lea al partidului, participantele la Plenara Consiliului Național al Femeilor, in deplină unitate cu întregul popor, iși reafirmă, și cu această ocazie, angajamentul ferm de a acționa cu inaltă responsabilitate comunistă, cu hotărire șl abnegație, pentru mobilizarea maselor de femei la îndeplinirea sarcinilor de plan pe 8 luni pină la 23 August, iar pină la Congresul al XIV-lea al partidului pe întregul an.Exprimind cea mai profundă recunoștință pentru grija manifestată de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. de mult iubita și stimata tovarășă Elena Ceaușescu, pentru întărirea familiei, pentru viata fericită a copiilor noștri, pentru femeia-mamă, vom acorda, in continuare, cea mal mare atenție educării femeilor in spiritul responsabilității față de îndeplinirea misiunii nobile de a asigura tinerețea și vigoarea națiunii, de a-i forma pe copil ca cetățeni de nădejde ui patriei.Femeile din România socialistă, mindre că trăiesc in acești ani de mărețe impliniri socialiste, in care a fost asigurată deplina independentă economică și politică a țării, iși reafirmă deplina adeziune Ia politica externă a partidului și statului nostru, al cărei principal promotor sinteți dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, unanim recunoscut și apreciat in lume ca mare Erou al păcii, simbol al idealurilor popoarelor de independență, dezvoltare liberă și demnă, in condiții de pace.Participantele la plenară, intr-un glas cu întreaga națiune, dau expresie vie angajamentului solemn de a acționa cu abnegație și dăruire, cu spirit revoluționar, de a nu precupeți nici un efort pentru a infăptui, împreună cu întregul popor, mărețele și cutezătoarele obiective de înălțare a României spre noi și minunate piscuri ale civilizației socialiste și comuniste, îndeplinind exemplar sarcinile de plan pe acest an și pe intregul cincinal, intimpinind cu rezultate remarcabile cea de-a 45-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă de la 23 August 1944 și Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român.

LA FASOLE
• Județul Olt - 5 307 kg la hectar
• Județul Ialomița 5189 kg la hectar
• Județul Dîmbovița - 5125 kg la hectar
• Județul Călărași - 5 073 kg la hectar
• Județul Timiș - 5 050 kg la hectar
• Județul Bihor - 5 025 kg la hectar
• Județul Arad - 5 012 kg la hectar
• Județul Prahova - 5 010 kg la hectar

LA ORZOAICĂ 
DE PRIMĂVARĂ

• Județul Cluj - 5 232 kg la hectar
• Județul Vîlcea - 5 100 kg la hectar
• Județul Hunedoara - 5 027 kg la hectar

LA INUL PENTRU ULEI
• Județul Botoșani - 2 680 kg sămînță și 

3 520 kg tulpini la hectar
• Județul Hunedoara - 2 587 kg sămînță 

și 3 200 kg tulpini la hectar

LA INUL DE FUIOR
• Județul Cluj - 7 225 kg tulpini și 

1 660 kg sămînță la hectar
LA OVĂZ

• Județul Cluj - 5101 kg la hectar
★Marți a avut loc Plenara Consiliului Național al Femeilor, în cadrul" căreia au fost dezbătute activitatea desfășurată de Consiliul Național, de comitetele și comisiile femeilor din întreaga țară pentru transpunerea in practică a politicii partidului, a indicațiilor și orientărilor secretarului general al partidului, sarcinile ce le revin din cuvântarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Plenara C.C. al P.C.R. din iunie 1989, din proiectul Programului-Directivă și Tezele pentru cel de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român.

Cronica zileiMarți s-au încheiat, Ia București, convorbirile dintre tovarășul Ștefan Andrei, viceprim-ministru ăl guvernului, și Mwando Nsimba, viceprim- comisar de stat însărcinat cu problemele economice, financiare și monetare și comisar de stat la Departamentul Agriculturii al Republicii Zair, care a efectuat o vizită in țara noastră.La încheierea convorbirilor a fost semnat un protocol.
ACTUALITATEA SPORTIVAATLETISM. După cum anunță agențiile internaționale de presă, in echipa Europei pentru „Cupa mondială" de atletism, ce va avea loc în prima jumătate a lunii septembrie la Barcelona, au fost selecționate și patru atlete din România : Paula Ivan, Doina Melinte, Alina Astafei și Marieta Ucu, care, așa cum se cunoaște, au obținut rezultate excelente in recentele întreceri din cadrul Cupei Europei,ÎNOT. în ultima zi a Campionatelor balcanice de înot pentru juniori, desfășurate la Sofia, sportiva româncă Beatrice Coadă a terminat învingătoare in două probe : 100 m liber — 58”96/100 și 800 m — 8'54”68/100. De remarcat că in cele trei zile de întreceri Beatrice. Coadă a câștigat 6 probe, contribuind și la succesul echipei române în cursele de ștafetă.Tinerii înotători români au mai obținut alte patru victorii prin luliana Pantelimon la 200 m fluture in 2’17”92/100, Liana Coman — 2'24”80/100 la 200 m mixt, Marius Crișan — 2'08”79/100 la 200 m fluture și echipa feminină de ștafetă 4X100 m mixt — 4’31”91/100.în .clasamentul general pe medalii, România s-a situat pe primul loc, cu 41 de medalii, dintre care 17 de aur, 13 de argint și 11 de bronz,

cinema

★A fost adoptat un program de măsuri menite să asigure creșterea contribuției milioanelor de femei din țara noastră la îndeplinirea obiectivelor stabilite de Congresul al XIII-lea și Conferința Națională ale, partidului, la dezvoltarea României socialiste.Da încheierea lucrărilor, într-o «, atmosferă de puternică angajare patriotică, participantele la plenară au adresat o telegramă tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România.

Oaspetele zairez a avut, de asemenea, întrevederi cu tovarășii loan Ungur, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, Nicolae Amza, ministrul petrolului, Ion Pățan, ministrul finanțelor, și Gheorghe David, ministru! agriculturii. Totodată, a vizitat obiective economice, edilitare și so- cial-culturale din Capitală.(Agerpres)
urmată de Bulgaria — 25 (11—8—6) și Iugoslavia — 22 (2—9—11).în concursul de sărituri in apă, sportiva româncă Daniela Popa a ciștigat proba de platformă, cu 403,50 puncte.BASCHET. In ziua a patra a Campionatelor europene de baschet pentru cadete. ce se desfășoară în sala „Olimpia" din Timișoara, selecționata României a întrecut ou scorul de 59—57 (27—23) formația Italiei. Alte rezultate : Iugoslavia — Franța 58—48 (32—23) ; R.F. Germania — Olanda 51—27 (29—17) ; Cehoslovacia — Ungaria 72—53 (33—18) ;U.R.S.S. — Spania 62—50 (25—30).FOTBAL. La Alba Iulia s-a disputat marți meciul international amical de fotbal dintre echipa locală Unirea și formația italiană A.S. Bari, Partida s-a încheiat cu scorul de 4—1 (1—1) in favoarea oaspeților.Golurile au fost marcate de Maiellaro (min. 36 și min. 55), Monelli (min, 61), Perrone (min. 66), respectiv Țălnar (min. 42). • Turneul internațional de fotbal de la Miami (Florida) s-a încheiat cu victoria formației engleze Arsenal Londra, care a dispus in finală, in fața a 75 000 spectatori, de Independiente Buenos Aires. cu scorul de 2—1 (1—0).
• Program special pentru copii și 
tineret — 9; 11; Jandarmul și Jan- 
darmerițele — 13; 15; 17; 19: DOINA 
(16 35 38)
• Program special pentru copil și 
tineret — 9: Locuri In inimă — 11; 
13; 15; 17; 19: PACEA (71 30 85)
O Experimentul : COTROCENI
(81 68 88) — 15; 17; 19

teatre
• Teatrul Mic (14 70 81, Ia Rotonda 
scriitorilor din Clșmiglu): „Clntăm 
România de azi". Spectacol de su
net și lumină — 21
• Teatrul Glulești (sala Majestic, 
14 72 34): Arta conversației — 18,30
• Teatrul satlrlc-muzical „C. Tăna- 
se“ (15 56 78, la grădina Boema): 
Bună seara, Boema 1 — 19
• Ansamblul artistic „Rapsodia Ro
mână- (13 13 00): Meridiane folclori
ce — 18,30
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria): Ileana Sinzlana — 11

în telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, Comitetele județene de partid Olt, Ialomița, Dîmbovița, Călărași, Timiș, Bihor, Arad și Prahova ale PX1.R.= raportează terminarea " recoltării culturilor de fasole și' obținerea unor producții medii de 5 307, < 189, 5 125, 5 073, 5 050, 5 025, 5 012 și, respectiv, 5 010 kg la hectar; comitetele județene de partid Cluj, Vîlcea și Hunedoara ale P.C.R. raportează terminarea recoltării culturilor de orzoaica de primăvară și obținerea unor producții medii de 5 232, 5 100 și, respectiv, 5 027 kg la hectar ; Comitetul Județean Botoșani al P.C.R. raportează terminarea recoltării inului pentru ulei și obținerea unei producții medii de 2 680 kg sămînță șl 3 520 kg tulpini la hectar ; Comitetul Județean Hunedoara al P.C.R. raportează terminarea recoltării inului pentru ulei și ob'inerea unei producții medii de 2 587 kg sămînță și 3 200 kg tulpini la hectar ; Comitetul Județean Cluj al P.C.R. raportează terminarea recoltării inului de fuior și obținerea unei producții medii de 7 225 kg tulpini și 1 660 kg sămînță la hectar : Comitetul Județean Cluj al P.C.R. raportează terminarea recoltării ovăzului și obținerea unei producții medii de 5 101 kg la hectar.Realizarea acestor producții mani — se arată în telegrame — pune cu putere în evidență superioritatea agriculturii socialiste, marile
Unități cu producții mari la hectar

LA FASOLE
IN SECTORUL AGRICOL 

ILFOV
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Brănești — 5 320 kg la

hectar

IN JUDEȚUL BRĂILA
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Viziru — 5 310 kg la 
hectar

Atenție permanentă cerințelor majore 
ale economiei

(Urmare din pag. I)a intregii activități, a pus in valoare noi rezerve de sporire a producției. Valorificind mai bine contractele de colaborare, de exemplu, încheiate cu mai multe institute de învățămint superior, cu institute de cercetare și proiectare, precum și toate ideile valoroase propuse de oamenii din secțiile unității, am obținut rezultate și mai bune in direcția sporirii productivității muncii, folosirii cu indici superiori a capacităților din dotare,
Gradul înalt de flexibilitate - suportul 

unor producții tot mai mariAparent, la întreprinderea de Spume Poliuretanice „Spumotim" totul se rezumă la principala linie de prelucrare, respectiv la instalațiile în care se introduce materia primă și din care, prin tehnologiile respective, se realizează masa compactă, albă de poliuretan, material solicitat in multe domenii de activitate. Practic, impresia oricărui om străin de uni

posibilități ale acesteia de a obține recolte mereu mai bogate, pe măsura potențialului tehnic șl u- man de care dispune. Recoltele mari ce au fost obținute sint totodată o elocventă dovadă a hotă- ririi oamenilor muncii din agricultură de a transpune neabătut în viață obiectivele noii revoluții agrare, de a-și spori in aoest fel contribuția la înflorirea multilaterală a patriei.în aceste zile — se evidențiază în telegrame — cooperatorii, mecanizatorii, specialiștii, toți lucrătorii ogoarelor muncesc cu pasiune și răspundere pentru eliberatul terenurilor de resturi vegetale și executarea arăturilor, recoltarea legumelor și fructelor destinate industrializării și aprovizionării populației, la stringerea și depozitarea furajelor, ia efectuarea altor lucrări în cîmp și în zootehnie. Cu toată hotărirea se acționează, de asemenea, la finalizarea pregătirilor pentru declanșarea campaniei agricole de toamnă, astfel incit să se asigure obținerea unor producții mari și la celelalte culturi și să se creeze condițiile pentru realizarea unor recolte bune în anul viitor.Este exprimată hotărirea fermă a oamenilor muncii de la sate de a întâmpina cu noi fapte de muncă meritorii marile evenimente din acest an din viața partidului și a țării — cea de-a 45-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și Congresul al XIV-lea al partidului.
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Mircea Vodă — 5172 
kg Ia hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Tătaru — 5 090 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL MEHEDINȚI
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Cujmir — 5 168 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Dîrvari — 5 016 kg la 
hectar

a întreg!! baze tehnice șl materiale. Toate aceste acțiuni, ca și depășirile substanțiale înregistrate la această dată la producția fizică, la export, la toți ceilalți indicatori constituie, pe de altă parte, o garanție sigură că vom îndeplini planul anual încă din prima jumătate a lunii noiembrie, creind astfel condiții ca, în perioada rămasă pină la sfirșitul anului, să executăm suplimentar un important volum de aparate și instalații solicitate la export de parteneri din mai multe țări".

tate este că aici nu se mai poate schimba nimic, că totul în această unitate este rigid, fixat o dată pentru totdeauna. In realitate insă, lucrurile stau cu totul altfel, tocmai flexibilitatea organizării muncii și a producției, gradul înalt de adaptabilitate fiind atuurile colectivului in fața cerințelor crescînde ale economiei, ale partenerilor de peste hotare.

LA ORZOAICĂ 
DE PRIMĂVARĂ

IN JUDEȚUL BRAȘOV
• Stațiunea de Cercetări pentru 

Cultura Sfeclei de Zahăr —-
6 920 kg Ia hectar

• Institutul de Cercetări pentru 
Cultura și Producția Cartofu
lui Brașov — 6 851 kg la hec
tar

• întreprinderea Agricolă de 
Stat Prejmer — 6 200 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL COVASNA
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Reci — 6 782 kg la hec
tar

ÎN JUDEȚUL HUNEDOARA
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Batlz — 5 740 kg Ia 
hectar

LA INUL 
DE FUIOR

IN JUDEȚUL BIHOR
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Ceica — 8105 kg tul
pini și 2 026 kg sămință la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Holod — 8 046 kg
tulpini și 2 012 kg sămință la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Simbăta — 8 012 kg
tulpini și 2 003 kg sămință la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Remetea — 7 751 kg 
tulpini și 1 938 kg sămință Ia 
hectar

LA INUL 
PENTRU ULEI

ÎN JUDEȚUL HUNEDOARA
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Unirea — 3 005 kg să
mință și 3 002 kg tulpini la 
lieCtăr'

LA OVĂZ
IN JUDEȚUL TIMIȘ

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Topolovățu Mare —
7 210 kg la hectar

ÎN JUDEȚUL HUNEDOARA
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Nădăștia — 5 230 kg la 
hectar

• întreprinderea Agricolă de 
Stat Mintia — 5 206 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Riu-Bărbat — 5138 kg 
Ia hectarIn telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU. secretar general al Pariidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, oamenii muncii din unitățile amintite raportează stringerea în întregime a culturilor de fasole, orzoaică de primăvară, in de fuior, in pentru ulei, ovăz și realizarea unor producții mari, superioare celor planificate la hectar. în telegrame se menționează că. in aceste zile, forțele satelor sint antrenate la eliberarea terenului de resturi vegetale și efectuarea arăturilor. De asemenea, se lucrează la recoltarea legumelor și fructelor, stringerea și depozitarea furajelor, la executarea altor lucrări de sezon.Oamenii muncii din agricultură — se arată în încheierea telegramelor — sint hotăriti să muncească cu Întreaga dăruire și abnegație pentru a obține in acest an recolte bune la toate culturile, sporindu-și în acest fel contribuția la dezvoltarea generală a tării, la creșterea nivelului de trai al întregului popor.

i Pătrundem, după ce am părăsit principala hală de producție, Însoțiți de inglnerul-șef Tralan Constantin, in expoziția unității. Intr-o primă încăpere, alături de cele mai noi modele de îmbrăcăminte, de alte articole destinate întreprinderilor de încălțăminte, se află mai multe tipuri de fotolii, șezlonguri și canapele mobile, realizate din materiale pastelate. Atrag apoi atenția zecile de brevete de invenție, frumos înrămate, care nu mai Încap pe pereții expoziției. „Rezultat al eforturilor depuse in domeniul creației tehnice, precizează inglnerul- șef, ghicind întrebarea pe care voiam să i-o punem. Așa am ajuns dintr-o secție-anexă a unei întreprinderi de Încălțăminte, cum a fost unitatea în urmă cu 17 ani. o uzină de sine stătătoare, cunoscută astăzi in zeci de țări ale lumii oentru produsele sale complexe. Și asta doar in decursul a cițiva ani, în care am reușit să asimilăm sute de produse noi, să înființăm mai multe ateliere de cercetare-pilot, în care iși au -Izvorul» numeroase invenții șl inovații, suflul creator ce a cuprins întregul nostru colectiv".Suflu creator care, iată, determină mutații cu adevărat spectaculoase, atât in ce privește înnoirea producției, nivelul tehnic ridicat al acesteia, cit și în domeniul organizării muncii, al creșterii flexibilității producției, In vederea adaptării rapide la cerințele pieței externe. De remarcat că prevederile la export pe șapte luni au fost substanțial de

Oamenii muncii de pe întreg cuprinsul țării răspund prin fapte chemării adresate de secretarul general al partidului de a îndeplini planul pină la 23 August pe 8 luni, iar pină la Congresul partidului pe întregul an.In telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român. președintele Republicii Socialiste România, alte colective de muncă raportează noi și deosebite succese in producție — onorarea înainte de termen a sarcinilor din planul pe acest an și din actualul cincinal, avansul de timp obținut permitindu-le să realizeze suplimentar importante cantități de produse.Consiliul de conducere al Ministerului Silviculturii raportează că oamenii muncii din acest sector au îndeplinit principalele sarcini pe patru ani ai cincinalului cu patru luni înainte de termen. Aceasta permite ca, pină la cel de-al XIV-lea Congres al partidului, producția unităților din cadrul ministerului să fie depășită cu peste 2C0 milioane lei in anul 1989, iar exportul cu cel puțin 20 la sută, in aceeași perioadă. Indicatorul livrări la fondul pieței a fost îndeplinit, de asemenea, cu șase luni mai devreme, creind premisele unor importante denășiri do patru ani ai cincinalului. Cu același devans au fost efectuate si împăduriri pe mai mult de 221 000 hectare, din care o mare parte o reprezintă plantați! pe terenuri excesiv degradate și in alunecare, improprii altor folosințe. Succese importante s-au înregistrat, totodată. și la alte lucrări, cum sint: regenerarea și fertilizarea pajiștilor. desecări, corectarea acidității solului, defrișări.Unitățile subordonate Consiliului Popular al județului Olt raportează îndeplinirea planului Ia productia- marfă industrială in industria mică, la export. Ia livrări de mărfuri către fondul pieței și prestări de servicii pe trei ani și opt luni. Pină la sfirșitul lunii august se estimează obținerea unui spor la pro- ducția-marfft industrială in valoare de 86 milioane lei. livrări suplimentare la fondul pieței de 80 milioane lei. prestări servicii de 73,5 milioane lei. iar la export — 2,7 milioane lei.Oamenii muncii din unitățile economice subordonate Consiliului Popular al județului Buzău raportează îndeplinirea planului pe trei ani și opt luni la productia-marfă industrială. Avansul de timp cîști- gat permite obținerea unei producții suplimentare de peste 70 milioane lei.Colectivele de oameni al muncii din unitățile subordonate Consiliului Popular al județului Hunedoara au realizat planul la producția- marfă industrială pe trei ani și opt luni, asigurind, pină la sfirșitul lunii august, o depășire cu 55 milioane lei a acestui indicator. De asemenea, a fost îndeplinit planul pe trei ani și nouă luni Ia export, livrindu-se suplimentar partenerilor de peste hotare mărfuri în valoare de 1,6 milioane Iei.
SATU MARE : Cinstire

al munciiSub egida Comitetului Județean de Cultură și Educație Socialistă Satu Mare, în feericul cadru natural al pădurii și lacului de la Oțeloaia, s-a desfășurat tradiționala „Paradă a portului, cântecului și dansului codrenesc", Înscrisă sub genericul amplului festival al muncii și creației „Cimtairea României". Manifestarea, în cadrul căreia artiști amatori din comunele Crucișor, Bîrsău, Homorod, Bel- tiug, Supur. din localități din zona Tășnadului, au etalat adevărate comori folclorice și etnografice, a constituit și un minunat cadru de cinstire a fruntașilor recoltelor bogate, a celor mai mari producții
vremea

Prognoza meteorologică pentru in
tervalul 9 august, ora 20 — 12 august, 
ora 20, In țară : Vremea va fi caldă 
și predominant frumoasă, exceptind re
giunile vestice, centrale și de nord,

pășite, depășire care pe relația devize convertibile înseamnă dublul producției planificate. Au fost depășite, de asemenea, prevederile la producția-marfă, la toți ceilalți indicatori, în prezent existând condiții — determinate în primul rind de accentul care este pus aici pe policalificare. pe preocuparea pentru o cit mai bună aprovizionare — pentru realizarea unor noi loturi de produse cerute urgent de beneficiari și îndeplinirea pe această bază a planului pe opt luni pină la 23 August și pe intregul an pină la Congresul al XIV-lea al partidului.Eficienta acțiunilor desfășurate la Întreprinderea de Spume Poliuretanice „Spumotim" este amplificată substanțial și de faptul că o parte însemnată a materiilor prime este reprezentată de materialele re- folosibile și recuperate. Cum „Spumotim" este singurul producător de spume poliuretanice din țară, se recuperează integral, atît din producția proprie, cit și de la alți beneficiari, materialele refolosibile care redevin materii prime importante in procesul de fabricație. Și nu al unor produse oarecare, ci al unor articole deosebit de căutate și apreciate de beneficiari. „Secretul" acestei valorificări, care înseamnă reintroducerea lunară in circuitul productiv a 80 tone materiale recuperate, constă in aplicarea operativă în producție a unor soluții tehnice de mare eficiență, a tuturor măsurilor cuprinse în programul de modernizare. Rezultat al aplicării aces

Oamenii muncii din industria orașului Ocna Mureș, județul Alba, au îndeplinit planul pe trei ani și opt luni, la 7 august, urmînd ca, pină la 23 August, să liyreze suplimentar o producție în valoare de 120 milioane lei.Oamenii muncii din cadrul Trustului pentru mecanizarea agriculturii, județul Argeș, raportează îndeplinirea planului la producțla- marfă industrială pe trei ani și zece luni din actualul cincinal, succes ce se va materializa în obținerea unei producții suplimentare în valoare de 116 milioane lei.Au îndeplinit planul pe trei ani și nouă luni din cincinal oamenii muncii _ din Centrul de Cercetare Științifică și Inginerie Tehnologică pentru Utilaj dc Industrie Alimentară și Tehnica Frigului din Cluj- Napoca la toți indicatorii, productivitatea muncii fiind depășită, de asemenea, cu 2,8 la sută și cu 35,4 la sută planul la beneficii ; întreprinderea Eleclrocentraie Curtea de Argeș a realizat planul pe trei ani și nouă luni, obținind suplimentar o producție-marfă industrială de peste 135 milioane lei ; oamenii muncii de la întreprinderea Netex din municipiul Bistrița au realizat, cu 43 de zile înainte de termen, planul la producția-marfă industrială pe trei ani și opt luni, cu o depășire de 22 milioane lei ; întreprinderea de Reparații Utilaje Electrice, Automatizări și Ra- diocomunicații Cimpina, județul Prahova, a raportat îndeplinirea planului la producția fizică și marfă pe trei ani și opt luni încă de la 5 august., creindu-se posibilitatea realizării unei producții suplimentare de peste 30 milioane lei ; oamenii muncii de la întreprinderea de Producție Prestări și Construcții Bistrița au îndeplinit, la 7 august, planul pe trei ani și opt luni la toți indicatorii, la export inreglstrîndu-se o depășire de 28 la sută. Succesul permite colectivului ca, în cinstea marii sărbători de la 23 August, să obțină un spor de producție de aproape nouă milioane lei ; Institutul de Cercetare Științifică și Inginerie Tehnologică pentru Motoare, Transformatoare și Aparataj Electric Craiova a raportat îndeplinirea, la 5 august, a planului la producția- marfă industrială pe opt luni din acest an, creind posibilitatea ca, pină la sfirșitul lunii, să realizeze suplimentar o producție-marfă industrială în valoare de șapte milioane lei ; oamenii muncii din cadrul întreprinderii de In și Cîne- pă Buzău raportează îndeplinirea sarcinilor de plan pe opt luni ale anului încă de la 3 august, obți- nindu-se o producție suplimentară de șase milioane lei.în încheierea telegramelor, toți oamenii muncii se angajează să acționeze in continuare cu hotărire, intr-un spirit de înaltă responsabilitate, de ordine și disciplină, pentru transpunerea în practică a tuturor sarcinilor ce le revin, contribuind astfel la înfăptuirea politicii economice a Partidului Comunist Român și, pe această cale, la dezvoltarea multilaterală a patriei noastre socialiste.
tradiției și rodului bogat 

înfrățitedin istoria acestor locuri, pe care lucrătorii ogoarelor județului Satu Mare le dedică mărețelor evenimente ale anului din viața poporului — a 45-a aniversare a gloriosului August 1944 și al XIV-lea Congres al partidului. în competiția celor mai frumoase cununi de griu împletite, pe primul loc s-au situat cooperativele agricole de producție Gelu, Ardud și Ho- morod. în prezența a multor mii de locuitori din împrejurimi și de pe cuprinsul județului au evoluat, alături de formațiile locale, formații reprezentative din alte județe ale tării. (Octav Grumeza).
unde va fl ușor Instabilă șl, pe alocuri, 
va ploua. In rest, plot izolate. Tempe
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tor măsuri, pierderile tehnologica s-au redus dș la 33 la sută la circa 10 la sută. Dar, cum arătam, și aceste „pierderi" se valorifică într-un grad tot mai înalt, practic fiecare gram de materie primă fiind convertit, aici, la „Spumotim". tn valori mereu mai mari prin asimilarea în fabricație a unor noi produse, precum curelele danturate de trans-' misie pentru industria ușoară și industria de automobile, garniturile tehnice, care se aduceau din import și din care au fost asimilate pină în prezent circa 60 la sută din' necesarul pe întreaga economie, produsele turnate în forme pentru' industria de autovehicule, pastele; colorante, antiaderenții și altele.Așadar, succesele de excepție obținute în îndeplinirea sarcinilor de plan se dovedesc a fi rezultatul bunei organizări a muncii, al preocupărilor manifestate permanent in direcția valorificării superioare a intregii baze tehnice și materiale. Realizările de pină acum constituie, totodată, o recunoaștere a priceperii și dăruirii colectivului de muncitori și specialiști al întreprinderii, colectiv preocupat permanent de tot ce înseamnă nou in domeniul lor de activitate, de găsirea unor modalități tot mai eficiente de sporire a nivelului producției realizate, de dezvoltarea și consolidarea prestigiului ciștigat pe piața externă.
Nicolae MILITARI/ 
Cezar IOANA

• Noiembrie, ultimul bal : UNION 
(13 49 04) — 9; 11; 13; 15: 17; 19
• „Luna filmului pentru pace- — 
La noapte va muri orașul : STUDIO 
(59 53 15) — 9.30; 12: 14,30; 17; 19,30
• Flori de gheată: AURORA (35 04 66) 
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, CULTURAL 
(83 50 13) — 9; 11; 13; 15; 17: 19
• Secretul armei secrete : LIRA 
(317171) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, COS
MOS (27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Alo, aterizează străbunica : DRU
MUL SĂRII (31 28 13) — 15; 17
• Viata ca o poveste (Filmul româ
nesc, ieri șl azi): DRUMUL SĂRII — 
19
• De la literatură la film : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15
• Nava Iul Yang : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 8,45; 11; 13.15; 15,43: 17.45; 
20, FAVORIT ((45 31 70) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19, EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 
11; 13; 15; 17; 1»
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a tovarășului Nicolae Ceausescu, a proMemeler contemporaneității a omenirii

Demersuri si initiative constructive, in consens7 » 7

HIROSHIMA: Conferință internațională 
împotriva bombelor atomice și cu hidrogen

cu cerințele vitale ale popoarelor' în aceste zile, cind întregul nostru popor, strîns unit în jurul partidului. al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, întîm- pină cu noi realizări a 45-a aniversare a actului istoric de la ,23 Au- > gust 1944, se cuvine a pune în lumină faptul că revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă a- deschis calea deplinei afirmări demne și libere a României în concertul națiunilor lumii.Deosebit de rodnici au fost anii de după Congresul al IX-lea al partidului, de cind la cîrma țării se află tovarășul Nicolae Ceaușescu, sub a cărui conducere înțeleaptă România, obținind mărețe realizări în construcția social-economică, a desfășurat concomitent, pe plan internațional, o activitate de amploare și intensitate fără precedent. Au cunoscut o puternică extindere ra- f porturile noastre cu toate celelalte state, țara noastră devenind o prezentă constantă în miezul activității internaționale, implicată permanent în soluționarea marilor probleme ale contemporaneității, în edificarea unei lumi mai bune și mai drepte.Clarviziunea politică a secretarului general al partidului, spiritul său creator și capacitatea de investigare a realităților, de a sesiza sensul evoluțiilor și proceselor de pe scena mondială, au avut și au un rol determinant în promovarea de către România a unei politici externe dinamice, de colaborare cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială, de desfășurare a unor demersuri originale și constructive în vederea soluționării complexelor probleme ale omenirii.Referindu-se la perspectivele soluționării problemelor existente, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU sublinia : „Avem ferma convingere că, deși problemele actuale sînt destul de grave și complexe, acțio- nînd unite, forțele progresiste, popoarele de pretutindeni, cercurile realiste pot găsi, calea unei conlucrări active, pot schimba cursul evenimentelor, pot impune o nouă gîndire politică, un nou mod de acțiune — în interesul progresului, in interesul bunăstării și independenței fiecărui popor, al păcii și colaborării intre toate națiunile lumii".Forța personalității secretarului general al partidului, președintele Republicii, energia și pasiunea puse în slujba nobilelor idealuri ale păcii» libertății și progresului, consecvența și fermitatea manifestate în apărarea tuturor cauzelor drepte au făcut ca România să ocupe un loc de cinste in rîndul națiunilor lumii.Ca una din trăsăturile generale ale acestei politici s-a impus activitatea prodigioasă desfășurată pentru realizarea unei cotituri în însuși modul de gindire și soluționare a problemelor ce confruntă umanitatea. Este unul din meritele președintelui țării noastre de a fi militat cu consecvență pentru un nou mod de abordare a problemelor internaționale, pentru înlăturarea imobilismelor și inerțiilor, a mentalităților rigide, in așa fel ca întotdeauna să capete posibilitate de afirmare gîndirea creatoare, singura în stare să facă față situațiilor cu totul noi, să se adapteze rapid realităților în schimbare și să formuleze răspunsuri realiste evenimentelor și stărilor de lucruri. Se poate spune că întreaga conduită a politicii externe elaborate și promovate de președintele Nicolae Ceaușescu constituie un exemplu de racordare la imperativele noii gîndiri, sub egida căreia s-a desfășurat și se desfășoară activitatea internațională a partidului și statului.Una din motivațiile majore ale abordării realităților în spiritul noii gîndiri politice rezidă în pericolul fără precedent pe care îl reprezintă apariția și dezvoltarea armelor nucleare și a altor arme de exterminare în masă, pericol ce ridică un semn de întrebare asupra înseși destinelor speciei umane. în lumina acestor realități, tovarășul Nicolae Ceaușescu a elaborat ; concluzia, de mare însemnătate pentru înțelegerea desfășurărilor j actuale si viitoare, potrivit că- t reia vechea teză a inevitabilității 1 războaielor se cere înlocuită cu una ; nouă, cu teza inadmisibilității răz- ; boiului, căci războiul ar însemna de » fapt o sinucidere colectivă. Pornin- du-se de aici, apar în alte dimen- j siuni asemenea probleme cardinale

ca apărarea păcii sau coexistenta pașnică, iar stăvilirea cursei înarmărilor, îndeosebi nucleare, și aplicarea unor autentice măsuri de dezarmare se constituie în problema primordială a contemporaneității. De aici decurge în mod logic caracterul absurd al goanei după supremația militară și prin urmare necesitatea stabilirii unui echilibru al forțelor la niveluri cît mai reduse, Iată, în esență, suportul teoretic al amplului și complexului program de dezarmare propus de România socialistă la O.N.U. și în alte foruri internaționale. program avind in centrul său necesitatea lichidării arsenalelor nucleare, paralel cu eliminarea armelor chimice și a altor arme de distrugere în masă, cu reducerea substanțială a arsenalelor convenționale, a efectivelor și cheltuielilor militare.Salutare oriunde în lume, progresele pe acest teren sînt cu atit. mai necesare în Europa, continentul cel mai înarmat și mai pîndit de pericolul distrugerii. Atașamentul profund al României la cauza securității eu

ropene, probat de-a lungul anilor prin multiple inițiative deschizătoare de drumuri, prin acțiuni practice pentru înfăptuirea marelui deziderat, ăl realizării unei Europe a păcii și colaborării, constituie o dovadă peremptorie a spiritului constructiv ce animă politica externă românească. EvalUind cu luciditate realitățile, România se pronunță pentru unitatea Europei, însă o unitate în diversitatea orinduirilor sociale existente, pentru o Europă a națiunilor libere și independente. în cadrul eforturilor de realizare a securității europene, România acordă un rol important colaborării între țările balcanice, se pronunță pentru realizarea în Balcani a unei zone fără arme nucleare și chimice, fără baze militare străine, ca o componentă indispensabilă a păcii și colaborării pe ansamblul continentului, european.Dacă recurgerea la mijloace militare de soluționare a diferendelor comportă astăzi riscuri incalculabile, mergînd pină la dispariția vieții pe planetă, atunci apare limpede că se cere exclusă cu desăvîrșire însăși politica de forță, impunîndu-se o modalitate de soluționare a conflictelor care să pornească de la recunoașterea faptului că singura cale posibilă de reglementare a disputelor și divergențelor o reprezintă tratativele, mijloacele politice, cu luarea în considerare a intereselor tuturor părților. Se învederează astfel necesitatea absolută a dialogului politic, care nu trebuie să fie afectat de nici un fel de considerente legate de orînduire, de sistemul politic, de ideologie etc., pu- nîndu-se mai presus de toate interesele generale ale umanității. Justețea acestei concepții, susținută neobosit de țara noastră, este confirmată de o serie de evoluții din ultima vreme fie că este vorba de oprirea unor conflicte regionale devastatoare. fie de intensificarea demersurilor' pentru a le stopa pe altele și de a reglementa diferendele la masa tratativelor.în rîndul cerințelor și imperativelor majore ale vieții internaționale un loc esențial ii are. in concepția țării noastre, a președintelui ei, afirmarea deplină a principiilor independenței și suveranității naționale, egalității depline în drepturi, neamestecului sub nici o formă in

treburile interne, a dreptului imprescriptibil al fiecărui popor de a hotărî liber asupra destinelor sale și asupra tuturor problemelor care îl privesc. Constituie un adevăr de largă recunoaștere faptul că România socialistă a militat energic pentru aplicarea si generalizarea acestor principii fundamentale. după cum și-a ridicat glasul în apărarea lor ori de cite ori au fost încălcate, cu convingerea fermă că fără respectarea riguroasă a acestor norme nu se pot concepe raporturi cu adevărat echitabile și ca atare nici stabilitatea necesară.în mod deosebit, tara noastră a respins și respinge cu desăvîrșire orice ingerințe din afară, presiunile și condiționările de orice fel. lichidarea politicii de amestec în treburile altor state constituind una din direcțiile prioritare ale activității României socialiste pe plan extern. Această cerință capătă o importantă cu atît mai mare cu cît în ultimul timp cercurile reacționare, imperialiste și-au intensificat încercările diversioniste, de destabilizare a unor țări, inclusiv socialiste, de denigrare a realizărilor acestora din urmă în construcția noii orînduiri. Pornind de la asemenea tendințe, România a cerut și cere, cu cea mai mare fermitate, să se renunțe la asemenea practici tributare vechiului mod de gîndire. la tentativele unor cercuri, ale u- nor oameni politici din Occident de a-și aroga dreptul să stabilească ce este și ce nu este bine pentru o tară sau alta, cu atît mai mult cu cit în propriile țări se confruntă cu numeroase probleme, ca șomajul, lipsa de locuințe, extinderea- sărăciei. persistenta inechităților și discriminărilor de tot felul.în viziunea de largă cuprindere a tovarășului Nicolae Ceaușescu. așa cum rezolvarea problemelor acute ale omenirii necesită eforturile și contribuția tuturor statelor, tot așa eradicarea subdezvoltării, a prăpastiei crescînde dintre bogati și săraci, care amenință cu posibile explozii de anvergură, necesită și ea o soluționare comună. Este imperios necesar să se pună capăt exploatării. fie și în forme subtile, a popoarelor lumii a treia de către un grup de țări foarte dezvoltate, în mare parte ca urmare a spolierii resurselor lumii sărace. România susține cu deplin temei ca măcar o parte din bogăția acumulată astfel să fie restituită sub forma unui ajutor menit să potențeze efortul propriu al țărilor în curs de dezvoltare pentru punerea în valoare a resurselor lor naturale și umane, să le înlesnească accesul la cuceririle științei și tehnicii moderne. Este evident că una din componentele esențiale ale eradicării subdezvoltării o constituie reglementarea globală și echitabilă a problemei datoriei externe, care a devenit o frînă majoră pentru progresul lumii a treia și implicit o cauză a adîncirii decalajelor.Conducătorul partidului nostru pune Insistent în lumină faptul că situația mondială gravă și complexă, schimbările ce au loc pe plan internațional impun, ca o necesitate o- biectivă, întărirea colaborării și solidarității cu toate forțele înaintate. Conceptul de solidaritate definit de tovarășul Nicolae Ceaușescu este de largă deschidere, incluzînd solidaritatea cu toate partidele comuniste și muncitorești, cu partidele socialiste și social-democrate, cu mișcările progresiste, antiimperialiste, cu forțele democratice de pretutindeni pentru afirmarea țelurilor comune, a idealurilor supreme ale tuturor popoarelor. Rămîne mereu actual îndemnul adresat de conducătorul partidului și statului nostru de a se acționa convergent, pentru ca omenirea să poată da răspunsuri corespunzătoare marilor sfidări care o confruntă în acest sfîrșit de secol și de mileniu.în spiritul concepției umaniste a tovarășului Nicolae Ceaușescu, partidul nostru. România socialistă au acționat și acționează consecvent în numele acestui imperativ, promo- vind o politică de amplă deschidere, strîngîndu-și necontenit legăturile cu forțele social-politice cele mai largi de pretutindeni, manifestînd permanent inițiativă și spirit de răspundere, aducînd astfel o contribuție unanim recunoscută la crearea unei lumi a păcii și dreptății, a colaborării egale în drepturi între toate națiunile.
Vasile OROS

TOKIO 8 (Agerpres). — în orașul japonez Hiroshima s-au desfășurat lucrările unei conferințe internaționale împotriva bombelor atomice și cu hidrogen. La lucrările conferinței și la alte manifestări legate de bombardamentele atomice de la Hiroshima și Nagasaki au participat reprezentanți ai mișcărilor pentru

apărarea păcii din Japonia ,și din alte 35 de țări. In cadrul lucrărilor a luat cuvintul Ion Brad, membru al Biroului Comitetului Național pentru Apărarea Păcii din țara noastră, care a prezentat acțiunile României îndreptate spre oprirea cursei înarmărilor, pentru întărirea păcii și cooperării internaționale.
Ample acțiuni pentru lichidarea armelor 

de distrugere în masăATENA 8 (Agerpres). — Cu prilejul comemorării bombardamentelor atomice de la Hiroshima și Nagasaki, Mișcarea elenă pentru destindere internațională și pace a adresat puterilor nucleare apelul de a pune imediat capăt experiențelor cu arma nucleară — informează agenția T.A.S.S. Documentul cere, de a- semenea, interzicerea experiențelor cu armele chimice și biologice, cu alte tipuri de arme de distrugere în masă, asigurarea, securității internaționale pe calea dezarmării, colaborării și creării unui climat de încredere reciprocă.Lupta pentru pace și destindere este o cauză generală a tuturor oamenilor, fiind necesar ca pentru înfăptuirea acestor obiective să acționeze popoarele din întreaga lume — se arată in apel, care a fost remis ambasadorilor la Atena ai celor cinci puteri nucleare.
★Evacuarea din Grecia a focoaselor nucleare montate pe rachetele „Nike“ aflate în dotarea N.A.T.O. și amplasate pe solul elen s-a încheiat — se arată într-o declarație a purtătorului de cuvînt al guvernului de la Atena, reluată de agenția T.A.S.S.Hotărirea cu privire la această măsură a fost adoptată de fostul guvern al premierului Andreas Pa- pandreu, la 1 ianuarie a.c.WASHINGTON 8 (Agerpres). — în California, Georgia, Colorado, Nevada și în alte state ale S.U.A. s-au desfășurat numeroase demonstrații consacrate comemorării victimelor

bombardamentelor atomice din 1945 asupra orașelor Hiroshima și Nagasaki, precum și pentru reducerea armamentelor nucleare și încetarea exploziilor nucleare în toate mediile.Cu același prilej, demonstrații ale militanților pentru dezarmare s-au desfășurat în apropierea unor întreprinderi producătoare de tehnică militară, îndeosebi nucleară. Vorbitorii la mitingurile care au avut loc cu acest prilej au subliniat faptul că reziduurile industriale din întreprinderile respective constituie un pericol major pentru mediul ambiant.BERLINUL OCCIDENTAL 8 (A- gerpres). — Membrii organizației e- cologiste „Greenpeace" au organizat în Berlinul occidental o acțiune de protest împotriva experiențelor nucleare, pentru dezarmare și securitate în relațiile internaționale.LONDRA 8 (Agerpres). — Liderul Partidului Laburist (de opoziție) din Marea Britanie, Neil Kinnock, s-a pronunțat pentru încheierea unui tratat cu privire la interzicerea folosirii armelor nucleare ca primă lovitură și a cerut Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, (N.A.T.O.) să dea publicității o declarație în acest sens. Kinnock a subliniat — intr-un interviu — că acest obiectiv se impune cu atît mai mult cu cît sectoare sociale tot mai largi din țări europene membre ale N.A.T.O. și din S.U.A. sprijină o asemenea inițiativă — informează a- genția A.D.N.
Noua Zeelandă nu-și va modifica politica sa antinuclearăWELLINGTON 8 (Agerpres). — Geoffrey Palmer a fost ales in funcția de prim-ministru al Noii Zeelan- de. urmîndu-i lui David Lange, care și-a prezentat demisia din acest post.în prima sa conferință de presă, în calitate de premier, Geoffrey Palmer a declarat că politica antinucleară promovată de guvernul anterior nu va fi modificată. După cum se știe. guvernuF precedent a propus, iar parlamentul Noii Zeelande

a aprobat o lege care1 definește teritoriul țării drept zonă liberă de arme nucleare. în consecință, a fost interzisă intrarea în porturile țării a navelor cu propulsie nucleară sau avînd arme nucleare la bord, ceea ce a generat o tensiune în relațiile cu Statele Unite, care a mers pînă la suspendarea raporturilor în domeniul militar dintre cele două țări în cadrul pactului A.N.Z.U.S.
atena: Poziția P. C. din Grecia față de viitoarele 

alegeri parlamentareATENA 8 (Agerpres). — La Atena s-au desfășurat lucrările plenarei C.C. al P.C. din Grecia, care a dezbătut sarcinile comuniștilor în legătură cu alegerile parlamentare care se vor . ține înainte de termen în toamna acestui an. Plenara a subliniat că partidul se pronunță pentru Întărirea coaliției de stingă și a chemat alegătorii comuniști, pe toți oamenii muncii să participe activ la campania electorală.

După cum s-a mai anunțat, alegerile parlamentare au avut loc în Grecia în luna iunie 1989, fără ca vreun partid să poată obține în cadrul lor majoritatea necesară formării unui guvern. în aceste condiții, a fost adoptată hotărirea de a se constitui un guvern de tranziție și de a se organiza, in lunile octom- brie-noiembrie, noi alegeri.
JAPONIA: Desemnarea candidatului 

la funcția de prim-ministruTOKIO 8 (Agerpres). — în cadrul adunării geherale a celor 404 depu- tați ai Partidului Liberal-Democrat din ambele camere ale Dietei japoneze și a 47 de reprezentanți ai secțiunilor prefecturale ale partidului, fostul ministru al invățămîntului, To- shiki Kaifu, a fost ales președinte al P.L.D. Conform reglementărilor în vigoare în Japonia, ca urmare a a-

Iegerii sale în această funcție, Kaifu va deveni, în mod automat, prim- ministru al țării.în cadrul unei proceduri strict formale, miercuri, liberal-democrații — care dispun de o confortabilă majoritate în Camera Reprezentanților, vor propune în Dietă candidatura lui Kaifu la funcția de prim-ministru al guvernului.
Practici discriminatorii care afectează grav 

mersul înainte al AfriciiADDIS ABEBA 8 (Agerpres). — Ide Oumarou (Niger), fost secretar general al Organizației Unității Africane (O.U.A.), a condamnat din nou practicile discriminatorii din comerțul internațional El a subliniat că politica de discriminare aplicată mărfurilor și materiilor prime africane pe piața internațională, dominată de țările dezvoltate din Occident, reprezintă o problemă foarte gravă pentru țările africane împovărate de cele peste 230 miliar

de de dolari datorie externă. Din anul 1981 — a spus el — prețurile mărfurilor africane scad sistematic, în ianuarie 1989, ele au reprezentat doar 57 la sută din prețurile anului 1981.Ide Oumarou a pledat pentru intensificarea eforturilor țărilor africane de a avea -un dialog viabil și constructiv cu țările industrializate pentru a se ajunge la înțelegeri care să diminueze politica de spoliere dusă de cei bogați.
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ILE DE PRESA
e scurt

Cu prilejul aniversării Zilei naționale a Republicii Singapore, vă adresez calde felicitări, iar poporului singaporez, urări de pace și prosperitate.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂPrimul-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Constantin Dăscălescu, a trimis o telegramă primului-ministru al Re publicii Singapore, Lee Kuan Yew, prin care îi adresează, cu ocazia Zilei naționale, calde felicitări și cele mai bune urări.
ORIENTUL MIJLOCIU
• Yasser Arafat — ales președinte al C.C. al mișcării „AI- 
Fatah" și comandant-șei al tortelor revoluției palestiniene
• Intense contacte diplomatice în vederea reglementării

conflictului din LibanTUNIS 8 (Agerpres). — în cadrul lucrărilor conferinței mișcării „Al- Fatah". ce se desfășoară la Tunis, președintele Statului Palestina și al Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei. Yasser Arafat, a fost ales în unanimitate președinte al Comitetului Central al mișcării „Al-Fatah“ și comandant- șef al forțelor revoluției palestiniene — transmite agenția MEN A.Conferința a aprobat pozițiile exprimate de Yasser Arafat în problema palestiniană și privind situația din Orientul Mijlociu — adaugă a- genția citată. Totodată, a fost respins planul primului ministru israe- lian, Yitzhak Shamir, privind organizarea de alegeri in teritoriile ocupate.BEIRUT 8 (Agerpres). — La Beirut a avut loc o întrevedere a primului ministru libanez, Selim Al Hoss, cu secretarul general adjunct al O.N.U., însărcinat cu problemele Orientului Mijlociu, Marrak Goul- ding. în centrul atenției s-au aflat aspecte ale situației din Liban și din Orientul Mijlociu, căile de soluționare a crizei din regiune prin mijloace diplomatice și politice.CAIRO 8 (Agerpres). — într-o declarație făcută la Cairo, ministrul de stat pentru afacerile externe al Egiptului, Boutros Ghali, a relevat că țara sa condamnă recenta escaladare a evenimentelor din Liban și se pronunță pentru soluționarea pe cale pașnică a situației din zonă. In același timp el a chemat comunitatea internațională să acorde o a- tenție mai mare problemei conflictului din Liban, în vederea rezolvării corespunzătoare a tuturor problemelor, transmite agenția M.E.N.A.

DAMASC 8 (Agerpres). — Ministrul de externe al Siriei, Farouk Al Sharaa, a trimis mesaje omologilor săi din țările ce fac parte din Comitetul tripartit al Ligii Arabe pentru Liban, prin care se exprimă dorința ca acest organism să-și reia cît mai curind demersurile diplomatice menite să ducă la soluționarea conflictului intern libanez — transmite agenția siriană de presă, citată de agenția China Nouă. în document se exprimă sprijinul pentru orice acțiune de mediere a Comitetului și se subliniază_ că soluția crizei libaneze trebuie găsită in primul rînd prin eforturi comune ale tuturor statelor arabe.AMMAN 8 (Agerpres). — John Kelly, subsecretar de stat al S.U.A. pentru Orientul Mijlociu, și-a încheiat vizita oficială întreprinsă la Amman, in cursul căreia a fost primit de regele Hussein al Iordaniei și de vicepremierul și ministrul iordanian de externe, Marwan Al-Qassem. Au fost discutate, in principal, probleme ce privesc evoluția relațiilor dintre cele două țări, precum și eforturile diplomatice depuse în prezent pentru soluționarea pe cale pașnică a situației din Orientul Mijlociu.în ultimele 24 de ore, în numeroase așezări urbane și rurale din Cisiordania și Gaza au avut loc demonstrații de protest ale populației palestiniene împotriva ocupației — relatează agențiile de presă. Autoritățile israeliene au folosit armata împotriva demonstranților. în rândurile palestinienilor s-au înregistrat răniți. (Agerpres)
Încheierea Conferinței centro-americane 

la nivel înalt
• Semnarea unor acorduri care deschid noi perspective realizării 
păcii în zonă • Declarațiile președintelui Republicii NicaraguaTEGUCIGALPA 8 (Agerpres). — La Teia (Honduras) au luat sfîrșit lucrările Conferinței centro-americane la nivel înalt consacrate continuării eforturilor de realizare a unui climat real și durabil de pace, securitate și cooperare in regiune. Președinții Costa Ricăi, Guatemalei, Hondurasului, Nicaraguei și Salvadorului au semnat trei acorduri și o declarație finală, referitoare la acțiunile concrete preconizate in regiune pentru atingerea obiectivului prioritar : pacea in America Centrală. în esență, au fost ratificate acordurile și înțelegerile la care au ajuns șefii de stat din regiune în in- tîlnirile anterioare și s-a aprobat un plan comun de demobilizare, repatriere sau reașezare voluntară in Nicaragua sau terțe state a membrilor grupărilor contrarevoluționare nicaraguane (forțele „contras"). Documentul consemnează necesitatea soluționării tuturor diferendelor centro-americane exclusiv prin negocieri politice directe.Participanții la reuniune au adoptat, de asemenea, măsuri concrete privind combaterea traficului de

droguri în America Centrală și conservarea mediului ambiant regional.MANAGUA 8 (Agerpres). — într-o declarație făcută la Managua, după revenirea din Honduras» unde a participat la reuniunea centro-ame- ricană la nivel inalt, președintele .Nicaraguei, Daniel Ortega Saavedra, și-a exprimat satisfacția față de rezultatele reuniunii. „în prezent ne aflăm cu adevărat în preajma realizării păcii în regiune" — a spus el, referindu-se la acordul de demobilizare a forțelor „contras" din Honduras adoptat de șefii de stat cen- tro-americani.în altă ordine de idei, șeful statului nicaraguan a adresat S.U.A. apelul de a respecta acordurile și înțelegerile convenite în regiune și de a sprijini efectiv procesul de pace și reconciliere națională din America Centrală. în acest context, el s-a pronunțat pentru ridicarea embargoului comercial impus de S.U.A. Nicaraguei și normalizarea deplină a relațiilor dintre țara sa și S.U.A.
Ca urmare a amestecului S.U.A. in treburile sale interne

Republica Panama a cerut convocarea 
de urgentă a Consiliului de SecuritateNAȚIUNILE UNITE 8 (Agerpres). — Republica Panama a cerut convocarea de urgență a Consiliului de Securitate pentru a examina politica de amestec a S.U.A. în treburile sale interne — informează agenția T.A.S.S. într-o scrisoare adresată președintelui în exercițiu al Consiliului de Securitate de către reprezentantul permanent panamez la

Națiunile. Unite se arată că forțele armate ale S.U.A.. amplasate pe teritoriul Republicii Panama continuă escaladarea periculoasă a actelor de intimidare, provocări și agresiune. Statele Unite încalcă suveranitatea și integritatea teritorială ale statului panamez, spiritul și litera acordurilor cu privire la Canalul Panama — relevă documentul.

DECLARAȚIE A M.A.E. ALU.R.S.S. Ministerul Afacerilor Externe al U.R.S.S. a dat publicității o declarație în care se arată că, la 7 august. în timpul tirului de rachete dezlănțuit de formațiunile antiguvernamentale din Afganistan, o rachetă a explodat pe teritoriul Ambasadei U.R.S.S. din Kabul, iar altele două în imediata apropiere de aceasta. Subliniind caracterul premeditat și repetat al unor asemenea acțiuni, declarația M.A.E. al U.R.S.S. atrage atenția că întreaga răspundere revine celor care practică terorismul inter-» național.PREȘEDINTELE IRAKULUI, Saddam Hussein, s-a pronunțat in favoarea încheierii unui acord de pace atotcuprinzător, deplin și clar cu Iranul — relatează agenția INA. El a făcut, totodată, cunoscut că. în perioada 18 octombrie 1988 — 30 iunie 1989, din forțele armate irakiene au fost demobili- l__________ :__________

zați 203 211 soldați, adaugă agenția citată.ALEGERI PREZIDENȚIALE. Primul-ministru al Turciei, Turgut Ozal, a anunțat organizarea de alegeri prezidențiale în luna octombrie acest an, informează agenția China Nouă, citind declarația premierului făcută posturilor de televiziune. Decizia a fost luată în cadrul unei reuniuni în plen a conducerii Partidului Patriei, de gu- vernămint, a precizat primul-ministru.RETRAGERE. La New Delhi s-a anunțat oficial că un nou contingent, alcătuit din 875 de militari aparținind trupelor indiene dislocate în Sri Lanka, în baza acordului indb-srilankez intervenit cu doi ani în urmă, s-a retras in patrie. Retragerea militarilor indieni intervine după convorbirile desfășurate, săptămîna trecută, la New Delhi. între miniștrii de externe ai celor două țări.

LA NEW YORK au început lucrările unei sesiuni a Comitetului special al O.N.U. pentru decolonizare. în cadrul reuniunii sînt discutate și adoptate documentele în problemele decolonizării ce vor fi examinate la viitoarea sesiune a Adunării Generale a O.N.U.ACORD. Corporația americană „Space Commerce" și organizația sovietică, „Tehnopribor" au realizat un acord privind crearea în comun a unei rachete cu trei trepte și combustibil solid destinată lansării în Cosmos a unor încărcături comerciale — relatează a- genția T.A.S.S. Se preconizează utilizarea pentru aceasta a capacităților de producție care fabricau în trecut rachetele militare sovietice. Noua rachetă va putea îi lansată de pe rampe mobile, elirni- nindu-se, astfel, construirea de rampe costisitoare.REUNIUNE. La Canberra sînt în curs de desfășurare lucrările unei reuniuni a Comitetului Commonwealth asupra Africii de Sud, organism creat de Conferința la nivel înalt din 1987, de la Vancouver, a acestei organizații. Constituit din miniștrii de externe ai unui număr de state membre ale Commonwealth, comitetul este menit să acționeze pentru accele-

rarea procesului de lichidare a segregației rasiale.O DELEGAȚIE DE EXPERȚI AI O.N.U. și-a început activitatea la Phom Penh în conformitate cu hotărirea primei sesiuni a Conferinței ministeriale cu privire la Cambodgia. Sarcina grupului constă în examinarea la fața locului și asigurarea condițiilor tehnice necesare activității mecanismului internațional de control, în perspectiva unui acord politic cuprinzător de reglementare a problemei cambodgiene.NOUA CONSTITUȚIE A PORTUGALIEI. In Portugalia a intrat în vigoare noul text. al Constituției. care cuprinde o serie de a- mendamente adontate de Adunarea Republicii (parlamentul) Ia începutul lunii iunie, transmite agenția Efe. Partidul Comunist Portughez, alte forte democratice de stingă, precum și sindicatele portugheze s-au pronunțat împotriva acestor modificări, apreciind că ele constituie un regres față de legea fundamentală a țării, adoptată după revoluția din aprilie 1974.INCIDENT. Autoritățile canadiene au trimis Statelor Unite o plin- gere în legătură cu faptul că o navă americană, care pescuia ile

gal în zona economică a Canadei, a încercat să acroșeze o navă de patrulare canadiană. Acest incident a făcut să devină și mai acut „războiul pescuitului", pe care-1 duc cele două țări în Oceanul Atlantic.CIOCNIRI LA HANOVRA. Timp de trei zile, la Hanovra (R.F. Germania) au avut loc mai multe ciocniri între grupuri de tineri „punk", ce s-au dedat la diferite acte de huliganism, și poliție. Mulți dintre participanții la aceste acte de huliganism erau înarmați cu cuțite, bite și bombe cu gaze lacrimogene. Un număr de 120 de „punk" au fost arestați.INCENDIILE DE PĂDURE din această vară înregistrate în Spania pot deveni, dacă se mențin la ritmul actual, una dintre cele mai mari catastrofe ecologice din ultimii ani — au indicat surse ale Institutului pentru conservarea naturii din Madrid.LANSAREA NAVETEI SPAȚIALE „COLUMBIA". Marți a fost lansată, de la cosmodromul Cape Canaveral. într-o misiune militară secretă, naveta spațială multifuncțională „Columbia", avînd la bord cinci astronauți. în cursul evoluției de aproape patru zile, naveta va lansa pe orbită un satelit militar.

In favoarea unor tratative directe 
argentiniano-britanice

O declarație dată publicității Ia Buenos AiresBUENOS AIRES 8 (Agerpres). — Argentina și-a reafirmat voința de a negocia direct cu Marea Britanie normalizarea relațiilor bilaterale — transmite agenția Prensa Latina, care citează o declarație comună a președinției țării și. a Ministerului Relațiilor Externe argentinian. Documentul, dat publicității la Buenos

Aires, menționează necesitatea declanșării unor tratative directe argentiniano-britanice, care să pună capăt stării actuale din raporturile bilaterale și să conducă la soluționarea tuturor diferendelor dintre ele, inclusiv a celui privind arhipelagul Mal vinelor (Falkland),
S.U.A.: Concedieri masive în sectorul minierWASHINGTON 8 (Agerpres). — întreprinderi de exploatare minieră din S.U.A. au concediat, luna trecută, 11 000 de mineri — se relevă intr-un document dat publicității, la Washington, de Ministerul american al Muncii cu privire la situația in domeniul ocupării forței de muncă. Potrivit agenției A.D.N., care citează presa americană, aceasta este o reacție la grevele organizate in minele de cărbuni situate la est de Mississippi.Un subcomitet al Camerei Reprezentanților a Congresului S.U.A., care examinează relațiile dintre sa- lariați și patronat, a confirmat, în- tr-un raport, acțiunile antimuncito-

rești ale forțelor de poliție și tribunalelor în bazinele carbonifere. De la minerii greviști la oficialități politice locale și pînă la cler —• toată lumea este convinsă că aparatul de stat și justiția s-au situat in mod clar de partea patronatului — se arată în document.Un număr de 160 009 de operatori, electricieni și alți muncitori de la companiile telefonice din 15 state ale S.U.A, se află, încă de sîmbătă, în grevă pentru a protesta împotriva degradării condițiilor lor de viață și de muncă, transmite agenția Taniug.
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