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Minerii in bătălia asigurării

bazei de materii prime
al

UN WLU DE SPIHIT GOSPODĂRESC a construcției socialiste

îndeplinirea integrală a planului pe acest an pînă la Congresul XlV-lea al partidului constituie un angajament ce mobilizează toate colectivele, toți oamenii muncii din economie. Fără îndoială că pentru aceasta un rol deosebit îl are asigurarea în avans a bazei tehnico-mate- riale. a materiilor prime și materialelor necesare onorării înainte de termenele planificate a tuturor contractelor și comenzilor. De aceea, sectoarelor primare, îndeosebi industriei miniere, le revin răspunderi sporite în lupta cu timpul, pentru sporirea neincetată a cantităților de minereuri și alte materii prime ce intră în circuitul economic. Poate mai mult decit in alte 'ramuri, in industria minieră trebuie să se acționeze cu dăruire, cu pasiune și inventivitate pentru a fi aplicate noi soluții tehnice și tehnologice, noi forme de organizare a producției, capabile să asigure sporul de producție necesar, să permită Îndeplinirea planului anual pină la Congresul al XlV-lea al partidului.Cum se acționează concret în acest scop ? Iată tema sondajului realizat de corespondenții „Scinteii" in două unități de extracție și prelucrare a minereurilor neferoase.
Tehnologii noi, de mare eficiență

Intr-o telegramă adresată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, Comitetul Județean Bihor 

al P.C.R. raportează că a realizat autonomia

Pentru munca rodnică desfășurată anul trecut, puternicul al minerilor din cadrul Combinatului Minier Gura Humorului a fost distins cu „Ordinul Muncii" clasa a III-a, iar lucrătorii minei Fundu Moldovei au primit, pentru a doua oară consecutiv, „Ordinul Muncii" clasa I“. Menținînd activitatea la aceleași cote ridicate ale hărniciei, ei au reușit și in perioada scursă din acest an să asigure economiei naționale cantități sporite de substanțe minerale utile. Măsurile poli- tico-organizatorice și tehnico-eco- nomice luate de organizațiile de partid și conducerile colective ale combinatului, ale minelor, uzinelor de preparare și de reparații și piese de schimb au creat condițiile îndeplinirii planului pe 8 luni ale anului la data de 21 august. Sint succese care au la bază realizarea ritmică a extracției de minereuri și valorificarea superioară a acestora prin aplicarea unor tehnologii moderne. de mare productivitate. Trebuie precizat că sporul de peste 24 milioane lei la producția-marfă a fost obținut in cea mai mare parte pe seama creșterii productivității muncii. Să concretizăm.La Mina Leșu Ursului, bunăoară, s-a realizat o nouă schemă de pregătire a lucrărilor de exploatare a minereurilor. Aceasta permite folosirea în abataj a 2—3 mașini de încărcat in loc de una. în cazul straturilor de minereu de grosimi mari, sau a mai multor vagoneți, la stra

detașament turile de grosimi mici. Se reduce cu 13 numărul oamenilor din abataj, in condițiile creșterii cantității de minereu extras. Tot prin modificarea schemei de plasare a lucrărilor de pregătire, la metoda de exploatare cu surpare in subetaj crește suprafața de lucru, deci se concentrează producția, se scurtează distanta de transport în abataj și se lucrează mai ușor cu mașinile de capacitate mai mare. Ca urmare, productivitatea muncii pe post sporește de la 6 la 8,4 tone.O lucrare model în organizarea extracției de minereuri o constituie punerea in funcțiune a puțului 7 de la Mina Leșu Ursului, ceea ce a dus la creșterea substanțială a capacității de transport pe verticală, noua instalație fiind dotată cu skip-coli- vie de 2,7 metri cubi. A sporit. în ăcelaș.i timp, in orizontul 540. capa- , citatea de transport pe orizontală, prin introducerea vagoneților auto-' descărcători de.2.25 metri cubi. Măsurile adoptate au ca efect. creșterea extracției, în zona in. care lucrează formațiile conduse de Costică lacob. Gheorghe Roman. Emil Cuciureanu și Aurel Dascălu. cu peste 6 000 tone minereu industrial pe lună. Totodată, crearea condițiilor pentru Individualizarea strictă a traseelor de evacuare a sterilului provenit din lucrările de deschidere și pregătire a condus la creșterea cu 5,7 la sută a calității minereului cuprifer. La

energetică atelegramă adresată to- NICOLAE CEAUȘESCU, general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, de Comitetul Județean Bihor al P.C.R. se spune :In atmosfera de vibrantă angajare patriotică in care intreaga națiune acționează . fără preget, în deplină unitate, pentru a îndeplini pînă la -Congresul al XlV-lea al partidului planul pe întreg anul 1989, Comitetul Județean de Partid Bihor vă raportează că a înfăptuit cu 4 luni mai devreme măsurile stabilite — în spiritul orientărilor și sarcinilor date de dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, la ședința comună a Plenarei C.C. al P.C.R., a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești din 28—30 noiembrie 1988 —. asigurind autonomia electrică a 5 comune : Pietroasa, Curățele,Buntești, Budureasa și Borș, prin realizarea a 4 microhidrocentrale, pulsind la vîrful de sarcină plusul de putere instalată in sistemul energetic național.tntelegind importanta deosebită a dezvoltării bazei energetice a țării prin valorificarea superioară a surselor neconventionale și refolosibile de energie, menite să asigure in următorii 2—3 ani alimentarea autonomă energetică a localităților rurale. a fermelor zootehnice si a altor sectoare clin agricultură, am dus in funcțiune pină in prezent

într-o varășului secretar

MUREȘ : RealizăriEnergeticieni de pe cele trei platforme ale intreprinderii „Electro- centrale“Mureș — Iernut. ' Fintîne- le și Tîrnâveni — obțin succese deosebite 5n întrecerea socialistă.

cinci comune i279 instalații de biogaz cu un echivalent energetic de peste 4 400 tone cc/an. 177 instalații solare cu un a- port de 1 353 tone cc/an. 119 instalații recuperatoare de energie cu un echivalent energetic de peste 58 000 tone qc'an si 61 instalații, pentru utilizarea energiei apelor geotermale cu un randament de circa 46 000 tone cc/an.Exprimăm voința comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din județul Bihor de a acționa cu pasiune Si abnegație revoluționară nentru înfăptuirea exemplară a obiectivelor și sarcinilor ce le revin, de a-și onora cu înaltă răspundere comunistă angajamentul asumat de a obține mai bune rezultate niile de activitate.Ingăduiti-ne să folosim si acest prilej — se spune in telegramă — pentru a reafirma hotărirea unanimă a comuniștilor, a tuturor celor ce trăiesc si muncesc pe plaiurile Bihorului de a susține cu înflăcărare istorica propunere ca dumneavoastră. mult iubite si stimate tovarășe Nicolae Ceausescu, să fiți reales, la marele forum comunist din noiembrie. în suprema funcție de secretat general al partidului, văzind in aceasta garanția sigură a continuării cu succes a grandioasei opere de făurire a celei mai drepte si. mai demne orinduiri pe părriin- tul patriei, a împlinirii visului nostru de aur — comunismul în România.

pe care și l-au in acest an cele in toate dome-

ale energeticienilorAstfel, din acest gistralele plus față milioane
în perioada care a trecut an, ei au pulsat in ma- energetice ale țării, in de sarcinile de plan. 330 kWh energie electrică.

Vom continua să perfecționăm activitatea parti
dului, să dezvoltăm rolul său de forță politică condu
cătoare, în toate domeniile de activitate. Viața a de
monstrat că numai în condițiile în care partidtd comu
nist își păstrează principiile de bază, revoluționare și 
rămîne partidul clasei muncitoare va putea să-și înde
plinească in bune condiții misiunea sa istorică

NICOLAE CEAUȘESCU

(Continuare în pas. a III-a)

1SĂMÎNȚĂRILE—pregătite
în eele mai bune condiții!

RECOLTA - adunată grabnic 
și pusă la adăpost!

SIBIU : O nouă 
capacitate 

de producțiePuternicul colectiv de oameni ai muncii din cadrul întreprinderii „independența" din Sibiu a încheiat lucrările de montaj la o instalație de producere a azotului. Noua instalație va asigura necesitățile întreprinderii, precum și ale altor unități din municipiul Sibiu. Lucrările de montaj au fost executate in colaborare cu Trustul de Construcții Industriale și Montaj Brașov și Brigada Antrepriză Montaj Instalații Sibiu, care, prin soluțiile constructive adoptate, au redus la jumătate timpul de montaj, lucrările fiind realizate în condiții de înaltă calitate. Prin punerea in funcțiune a noii instalații se va asigura ritmicitate fabricației la produsele tratate termic, se va conferi siguranță in funcționarea cuptoarelor de tratamente termice și se vor elimina costurile de transport și manoperă. (Ion Onuc Nemeș).

1Desfășurată în atmosfera toare de puternică angajare ... tică-revoluționară a întregului popor, sărbătorirea celei de-a 45-a aniversări a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimpe- rialistă a prilejuit un amplu și insu- flețitor bilanț al strălucitelor înfăptuiri dobindite de România în anii de muncă și luptă care au trecut de la 23 August 1944, îndeosebi in era de profunde transformări înnoitoare inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului, intrată in conștiința întregii națiuni și înscrisă cu litere nepieritoare în cartea de aur a istoriei patriei cu numele ilustrului său ctitor : „Epoca Nicolae Ceaușescu".Așa cum a subliniat secretarul general al partidului în cuvîntarea rostită la adunarea solemnă organizată cu prilejul marii aniversări, tot ceea ce am realizat demonstrează cu puterea faptelor, a realităților justețea politicii partidului nostru comunist, care șina îndeplinit și iși îndeplinește cu cinste misiunea sa istorică de a conduce întreaga națiune pe calea făuririi celei mai drepte orinduiri din Iunie, a fericirii, bunăstării. a independentei și suveranității depline.întreagă experiență a luptei pentru răsturnarea . vechii orinduiri, a cuceririi puterii și edificării noii orinduiri in România — se arată în Tezele pentru Congresul al XlV-lea al P.CR. —a demonstrat și demonstrează că existența și afirmarea" rolului conducător al partidului politic al clasei' muncitoare. înarmat qu o concepție clară, bazată pe teoria socialismului științific, cu un program științific și care exprimă interesele, aspirațiile și voința poporului, constituie o necesitate imperioasă a desfășurării procesului revoluționar, o legitate obiectivă a construcției socialismului și comunismului.Afirmarea rolului Partidului Comunist cietatea românească, acestui rol de către ...... . și consacrarea sa in însăși Constituția țării sînt rezultatul unui proces istoric obiectiv. Partidul nostru și-a dovedit în toate împrejurările calitățile revoluționare, forța organizatorică, transformatoare, justețea politicii sale de clasă. Se poate ma cu deplin temei că. așa subliniază secretarul general partidului. tovarăș _ _ NICOLAE CEAUȘESCU. în cuvin- tarea la Plenara C.C. al P.C.R. din 27—28 iunie a.c.. „partidul nostru și-a îndeplinit și iși îndeplinește cu cinste misiunea sa istorică de detașament revoiutionar, de centru vital al intregii națiuni — si a călăuzit și călăuzește poporul nostru pe calea făuririi socialismului și comunismului".încă de la înființarea sa, Partidul Comunist Român s-a afirmat ca partid al clasei muncitoare, a militat neabătut pentru împlinirea aspirațiilor istorice ale acesteia, pentru libertate și dreptate socială, pentru făurirea idealurilor supreme ale clasei muncitoare, ale intregii na-

înălță- patrio-

eonducător al Român in so- recunoașterea întregul popor
afir- cum al u 1

țiunf. Pornind de la faptul că clasa muncitoare are misiunea istorică a făuririi noii orinduiri sociale — socialismul —, in mod legic partidul comunist este și trebuie să rămină întotdeauna — așa cum subliniază secretarul general al partidului — un partid al clasei muncitoare, partidul muncitorilor, partid revoluționar. care să se identifice — ca și pină acum — cu interesele fundamentale ale muncitorilor, țăranilor, ale tuturor oamenilor muncii, să slujească neabătut cauza socialismului și comunismului. In acest spirit sint de mare însemnătate principială și practică orientările privind structura și compoziția partidului, reprezentarea» corespunzătoare a muncitorilor care lucrează nemijlocit in producție in organele de partid, in organismele democrației muncitorești.Creșterea continuă a rolului conducător al partidului in construirea cu succes-a socialismului și comunismului este o necesitate obiectivă strins legată de exercitarea funcțiilor partidului privind studierea aprofundată și cunoașterea cerințelor legilor vieții sociale,-, fundamentarea obiectivelor dezvoltării și organizarea activității pentru indeplinirea lor. mobili- zărăa Și unirea eforturilor Întregului popor șl stimularea- noului, a energiilor creatoare, descoperirea și înlăturarea contradicțiilor. implicarea revoluționară in rezolvarea tuturor problemelor pe care le ridică viața, desfășurarea amplului proces de perfecționare a tuturor domeniilor.Telul suprem al politicii partidului nostpu îl reprezintă omul, afirmarea lui multilaterală, formarea unei conștiințe înaintate. In acest scop partidul acordă o atenție deosebită înarmării membrilor săi. întregului popor cu o profundă cunoaștere și înțelegere a realităților lumii contemporane și desfășoară programatic o vastă activitate ideo- logică-educativă pornind de la aprecierea că numai prin păstrarea mereu vie a spiritului revoluționar, a militantismului comunist, prin asumarea conștientă a idealurilor noii societăți și angajarea fermă la înfăptuirea lor se poate asigura participarea activă, creatoare, rodnică la edificarea noii societăți, unirea tuturor forțelor comuniștilor, ale întregului popor in realizarea planurilor și programelor de dezvoltare economico-socială. in cadrul neîntreruptului proces revoiutionar prin care se desăvirșește opera de construcție socialistă.In concepția partidului nostru, a secretarului său general, exercitarea rolului conducător al partidului nu poate fi limitată in mod arbitrar și unilateral doar la unele sfere ale activității sociale sau la anumite laturi ale actului conducerii politice, ci are un caracter complex, cuprinzător. fiind asigurată îmbinarea strinsă, organică a tuturor componentelor, înfăptuîndu-se o unitate deplină intre teorie și practică, intre elaborarea liniei politice generale și desfășurarea acțiunii politico-organi- zatorice pentru înfăptuirea ei. in primul rind prin implicarea organe-

lor și organizațiilor de partid, a comuniștilor in activitatea concretă, în sectoarele de cea mai mare răspundere.Creșterea rolului conducător al partidului, sporirea răspunderii organelor și organizațiilor de partid nu vin în contradicție cu dezvoltarea democrației socialiste, cu exercitarea atribuțiilor ce revin diferitelor verigi ale sistemului democratic, ci dimpotrivă, sprijină afirmarea plenară a acesteia. împletirea dialectică a rolului conducător al partidului cu creșterea răspunderii și rolului organelor de stat, ale organismelor democratice se infăptuiește prin acțiunea cadrelor de partid, a comuniștilor, care asigură buna funcționare și perfecționarea continuă a activității organismelor statului, ale democrației muncitorești-revoluțio- nare. răspunzind pentru felul în care își desfășoară munca atît în fata partidului, cît și în fața organelor democratice din care fac parte.O deosebită însemnătate pentru îndeplinirea de către partid a misiunii sale istorice de a eonduce opera complexă a construcției socialiste si comuniste o are amplul proces inițiat de tovarășul Nicaiac Ceaușescu. in- cepind cu Congresul a! IX-lea. de regîndire a locului și rolului partidului in societate ti perfecționare a formelor de organizare, a stilului și metodelor de muncă. Și in această privință au fost depășite cu îndrăzneală revoluționară dogme și închistări generate de teoria „modelului unic". de preluarea unor concepte învechite și ignorarea propriei experiențe revoluționare, a noilor împrejurări ale desfășurării activității A fost promovată o concepție profund novatoare, revoluționară, conform căreia partidul este un organism viu, puternic, sănătos, care se dezvoltă neintrerupt. Astfel, in condițiile făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, ale adin- cirii democrației socialiste, ale manifestării puternice a unității și coeziunii socialiste a poporului, a devenit necorespunzătoare concepția despre partid ca „detașament de avangardă", care presupune o anume distanțare de popor, de societate. Tot așa după cum in noile condiții ale exercitării rolului de forță politică conducătoare în toate sferele și la toate nivelurile societății partidul do- bindește din ce in ce mai amplu un accentuat caracter de masă. In mod firesc, in îndeplinirea rolului și a funcțiilor sale partidul nu se situează nici in afara și nici deasupra societății, nu acționează prin directive și dispoziții, ci, elaborînd și realizînd linia politico-generală printr-o largă consultare cu oamenii muncii, se implică direct șt concret in întreaga activitate. înfăptuiește linia politică, obiectivele dezvoltării împreună cu clasa muncitoare, cu țărănimea, cu intelectualitatea, cu întregul popor.Construirea socialismului eu poporul și pentru popor este o realitate vie, pregnantă a României socialiste. Generată de întregul context
(Continuare in pag. a IV-a)

DIN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ d ȚĂRIlA
• reportaje • însemnări •

• Culturile la porumb și soia s-au 
copt pe suprafețe întinse, ceea ce im
pune ca la cules să fie mobilizate toate 
mijloacele mecanice, pregătite în acest 
scop, și cu deosebire forțe umane 
sporite

• Prioritate la recoltare trebuie acor
dată culturilor de pe suprafețele desti
nate însămînțărilor de toamnă

• Spre a asigura funcționarea la ca
pacitate a fabricilor de zahăr este nece
sar ca pretutindeni recoltarea sfeclei să 
se desfășoare corespunzător graficelor 
zilnice stabilite

® Cu forțe sporite se impune să se 
acționeze acum la culesul cartofilor, 
legumelor și fructelor, manifestîndu-se 
maximă răspundere pentru livrarea 
grabnică a acestor produse spre unită-

țile de desfacere, întreprinderile prelu* 
crătoare și depozite

• La transportul produselor din cîmp 
să se folosească la întreaga capacitate 
atît camioanele și remorcile, cît și toate 
atelajele de Ia sate

• în zootehnie, strîngerea și însilo- 
zarea tuturor resurselor de furaje, pre
gătirea pentru iarnă a adăposturilor să 
fie intensificate la maximum, astfel 
încît în toate fermele zootehnice să se 
asigure cele mai bune condiții pentru 
îngrijirea animalelor

• în întreaga activitate desfășurată 
în agricultură, organele și organizațiile 
de partid să acționeze cu exigență și 
răspundere spre a asigura recoltarea la 
timp a culturilor de toamnă și pregătirea 
în cele mai bune condiții a producției 
viitoare

Un vechi tîrgușor de provincie căre nu a găsit, multă vreme, suficiente resurse pentru a-și depăși statutul; mai cu seamă resursele materiale. (Micii meseriași au dispărut pe rind. după cum. treptat, pitoreș- tile lor îndeletniciri au încetat să mai folosească cuiva. Prăvăliile înghesuite pe Strada Mare și-au închis, una cite una, obloanele. Secolul XX trecuse de jumătate. Aici insă, orologiile vechi își opriseră, parcă descumpănite, mersul). O localitate cu aparențe urbane acoperind o realitate esențial rurală. O a- șezare crepusculară, cu o foarte clară ■ memorie a bogatei sale Istorii, dar cu o vagă idee despre propriul viitor. Timpul părea să fi realizat aici dorita roman-' tică performanță de a se opri in loc, nu însă pentru a eterniza o clipă de fericire. ci un perfect cenușiu cotidian.Astfel ar putea fi descris Dorohoiul de acum patru decenii. $i iată că mai ales în ultimul sfert de veac imaginile de mai sus au devenit material de arhivă. Pe cît de lentă a fost devenirea sa pină atunci,

pe atît a început de atunci istoria să se grăbească.De unde să pornim descrierea noii istorii a Do- rohoiului ? De la realitatea incredibilă că astăzi, in numai 6 zile, se realizează întreaga producție a anului 1965? De la noul chip al
de niște ani buni (notați a- ceastă expresie — ani buni; pentru noi exprimă un a- devăr profund), orașul e, poate, greu de recunoscut. Schimbat nu numai pe dinafară, ci și in profunzime.— Adică ?— Adică un oraș e mai

timplare biografie veți imagine a prezentului, prefigurarea, cestui oraș, vă spun ultim sfert
— nu neapărat o exemplară — și avea o sugestivă trecutului, precum și viitorului a- Dacă am șă că in acest de veac de

Anii care au clădit destine noi
de oameni și locuri

orașului — bulevardul, a- leile, parcurile, cartierele de locuințe ?— Cum v-ați obișnuit cu noul chip al urbei dumneavoastră ? Cum v-ați obișnuit cu orașul acesta schimbat ?întrebarea am adresat-o primarului localității. Elena Burac.— E ca și cum ne-ați întreba cum ne-am obișnuit cu noi înșine. Pentru cine n-a mai văzut Dorohoiul

mult decît o aglomerare de construcții. E o colectivitate de oameni, un mănunchi de biografii. Realității văzute ii corespunde o realitate profundă, exemplară — aceea a vieții oamenilor. A felului lor de a gindi. de a-și proiecta viitorul, de a acționa. Spunem : orașul, dar nu ne gindim doar la străzi sau la case; ne gindim întîi de toate, la oameni, la cei care ii conferă adevărata personalitate. Luațî biografia unui om la in-

istorie nouă s-au dat în funcțiune in Dorohoi 19 capacități industriale, 89 de săli de clasă pentru învă- țămîntul liceal și gimnazial, că există acum 432 de locuri in internatele școlare, că spitalului orășenesc i s-a adăugat de curind o secție materno-infantilă cu 250 de paturi, dacă vă voi spune că s-au construit, in perioada la care mă refer, 6 200 de apartamente la care se adaugă 856 de case construite din fondurile popu-

lației, ceea ce înseamnă că peste 21 500 de oameni s-au mutat in case noi, dacă vă voi spune toate acestea, și multe altele incă, nu va fi de ajuns pentru a vă face o imagine cît mai fidelă despre ce a fost și ce a devenit localitatea noastră. Nici simplele enumerări, nici cifrele — oricit ar fi de spectaculoase — nu spun adevărul intreg. Ră- mine acel ceva pe care numai biografiile, realizările și năzuințele oamenilor il pot exprima pînă la capăt, cu adevărat convingător.„Acel ceva" pentru care cu însuflețire pledează primărița orașului este, intr- adevăr ceea ce individualizează localitatea, a cărei e- xistență se confundă — pină la un punct — cu a multor altora cărora anii de mărețe înfăptuiri, de împliniri fără precedent care au urmat Congresului al IX-lea al partidului le-a conferit posibilitatea unei adevărate renașteri, a unei noi existențe.— Eram elev de liceu pe vremea aceea. Sint mulți ani de atunci...Privirile lui Sava Băetu lunecă printre noi, undeva
(Continuare in pag. a IV-a)
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DIN SCRISORILE OAMENILOR MUNCO
• OPINII • PROPUNERI • SESIZĂRI

ÎNCREDERII POPORULUI IN PARTID
Marea încredere a poporului în partid...Marea încredere a partidului în popor...Termeni de bază ai unei realități pe care o trăim, pe care o edificăm. „Partidul Comunist Român — arăta tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU — a primit mandatul unanim al poporului de a conduce destinele sale. în anii construcției socialiste, politica partidului, a cărei uriașă forță transformatoare s-a verificat pe deplin, a devenit politica proprie a tuturor păturilor muncitoare ale societății".Din prima zi a existenței sale — mereu la datorie, în slujba intereselor vitale ale poporului 1 Este antetul firesc pe care istoria l-a gravat pe actul de naștere al partidului. Este explicația marii încrederi a poporului în partid șl a partidului în forțele creatoare ale poporului, adevăr limpede înfățișat în Tezele pentru cel de-al XIV-lea Congres al partidului. Din acest mare adevăr își trage seva adeziunea politică, de in-

seninătate cardinală, a întregului partid, a întregii națiuni la propunerea de realegere a tovarășului Nicolae Ceaușescu, la forumul comuniștilor din noiembrie, în suprema funcție de secretar general al partidului. Opțiune de voință și conștiință, pentru drumul de mărețe împliniri străbătut de la Congresul al IX-lea al partidului, de neclintită încredere in drumul de viitor, de accelerat progres și civilizație socialistă, așa cum este prefigurat acesta în documentele programatice aflate acum pe masa de lucru a partidului și poporului.Marea încredere a poporului în partid...Marea încredere a partidului în popor...Chei de boltă ale unei realități căreia, in cele ce urmează, vom încerca să-i descifrăm citeva Înțelesuri de esență împreună cu interlocutori de diversa profesii și din locuri diferite ale țării.
„Tot ceea ce partidul a 

propus — s-a înfăptuit". Estâ un adevăr probat la scară socială — ne spune brigadierul-excavatorist Vasile Vlădoianu, de la Cariera Gîr- la, din Rovinarii Gorjului. Este adevărul pe care s-a clădit temeinic încrederea poporului în partid. Partidul, tovarășul Nicolae Ceaușescu, minerul nostru de onoare, pe care l-am avut în repetate rinduri in mijlocul nostru, au spus : Gorjul poate deveni un mare producător de cărbune al țării. Gorjul poate să-și pună din plin în valoare resursele subsolului. Chemări înflăcărate, revoluționare, în numele viitorului. în numele țelurilor noastre de muncă și de viață. Al idealului scump tuturor celor ce muncesc cu brațele și cu mintea : socialismul și comunismul pe pămintul României. De aici încrederea cu care am urmat partidul, am acționat. Iar faptul că astăzi Gorjul este mare producător de cărbune, o știe fiecare.Tinărul economist Gheorghe Popescu, directorul Direcției Județene de Statistică, oferă șl o dimensiune a acestei puteri : azi, Gorjul produce de 45 ori mai mult cărbune decit în anul 1965 ! Motru, Rovinari, Turceni, Mătăsari sînt doar cîteva repere în acest nou destin.— Este de fapt destinul luminos al unei epoci, adaugă Vasile Vlădoianu. O epocă în care poporul, urmind neabătut partidul, înfăptuind politica sa. â Tmpodbbrt 'Rnmâhîa cu împliniri fără'precedent! Cu aceeași neabătută încredere urmăm partidul, pe conducătorul nostru iubit, to- yșrășul Nicolae Ceaușțțșpu. ..a. cărții muncă și viață . închinate fericirii poporului constituie un pilduitor exemplu, model de gîndire și acțiune revoluționare. Este și firesc să fim unanimi în exprimarea legămîn- tului de voință și conștiință al țării privind propunerea de realegere a conducătorului partidului și statului In suprema funcție de secretar general al partidului la marele forum al comuniștilor din noiembrie.Destinul luminos al unei epoci...Să privim în oglinda acestui timp eroic străbătut pe calea consecventă a socialismului, așa cum se cuprinde ea in Tezele și proiectul Programului-Directivă pentru Congresul al XIV-lea al partidului. în anul 45 al libertății noastre România realizează o producții' industrială de circa 135 ori mai mare decîi în 1945 — din care o creștere de 120 ori s-a obținut după Congresul ai IX-lea al partidului. Industrie modernă, de mare complexitate, capabilă să producă competitiv. In același răstimp, producția agricolă a crescut de circa 10 ori — din care de peste 6 ori după 1965. Semnele acestui an arată că sînt toate condițiile pentru a se obține cea mai mare recoltă de cereale din istoria patriei. Avuția națională a ajuns in prezent la 5178 miliarde lei, iar fondurile fixe productive la circa 2 700 miliarde lei. Venitul național va fi, in acest an. de 40 de ori mai mare decit — din care o creștere de 33 realizat după Congresul alDestinul luminos al unei încrederea s-a întemeiat deauna pe certitudini. încrederea poporului in Partidul Comunist Român, în politica sa are la bază tocmai certitudinile durate pe pămintul străbun al patriei. Are la bază cu- vîntul dat în fața istoriei, devenit realitate în timpul prezent de istorie : transformarea României, în patru decenii șl jumătate de socialism, dintr-o țară slab dezvoltată, predominant agrară, într-o (ară industrlal- agrară, cu un inalt nivel zație.
Politica partidului 

tica noastră. Este șefți de două decenii construiește numai vetre siderurgice. Pe un asemenea șantier a și fost primit în partid.

Acum e prezent cu fapta în cetatea de foc a Călărașiului. încrederea lui Alecu Harabagiu, de Ia întreprinderea Antrepriză Construcții-Montaj Siderurgic Călărași, în partid 2— ...este mai mult decit încredere, afirmă el.— Ce poate fi mal mult 7— Dragoste și stimă. Devotament, dăruire, sacrificiu. In anii „Epocii Nicolae Ceaușescu", partidul, secretarul său general ne-au încredințat mari valori materiale și financiare și ne-au spus : „construițl la Călărași cetatea oțelului". A fost o investiție de incredere a partidului în puterile noastre, ale clasei muncitoare. La Congresul al XII-lea al partidului am raportat elaborarea șarjei nr. 1 de oțel. Acum, în anul 45 al istoricului 23 August și anul Congresului al XIV-lea al partidului ne aflăm în pragul punerii în funcțiune a noului flux integrat de 1,8 milioane tone oțel „de Călărași". Răstimp în care așezarea din Bărăgan s-a transformat din temelii.Privirea comunistului Petre N. Bălan, președintele consiliului "oamenilor muncii de la întreprinderea Antrepriză Construcții-Montaj Călărași se oprește doar asupra unui singur argument al acestei încrederi : cele peste 7 000 apartamente construite din 1981 în cuprinsul județului.— Știu, comentează constructorul, .bucuriile și satisfacțiile noastre sint doar o picătură din marile bucurii și satisfacții ale țării. S-au pus trainice temelii în acest răstimp la peste 180 platforme industriale pe tot cuprinsul patriei noastre. Cu sute și milioane de noi locuri., de muncă, ; într-o lume cu milioane de șomeri... S-au clădit sute și sute de mii de noi apartamente. într-o . lume cu milioane de oameni fără adăpost... Numeroase zone ale țării —<• Vrancea ori Tulcea, Botoșani sau Călărași, Bistrița-Năsăud ori Teleorman, Vaslui ori Ialomița' — trezite din amorțeală, din înapoiere, conectate la ritmurile impetuoase de dezvoltare ale țării. într-o lume în care decalajele economice dintre țări și între regiunile unor țări se accentuează dramatic... Sint acestea toate, și, evident, nenumărate altele, argumente care pledează pentru realitatea pe care o trăim, și anume că politica partidului este propria noastră politică, a poporului. Că în România, așa cum în dese rînduri afirmă tovarășul mul sepentru unitate,partid, îl urmează convins de justețea politicii sale. Tezele și proiectul Programului-Directivă pentru cel de-al XIV-lea Congres al partidului deschid însuflețitoare perspective înfloririi României socialiste. Sîntem încrezători in viitor. în drumul de lumină pe care ne conduce partidul. Neclintită este încrederea noas-

tră In omul de geniu, conducătorul de la care epoca pe care o trăim și-a împrumutat numele — tovarășul Nicolae Ceaușescu. Omul căruia tara și partidul ii poartă un nemărginit respect și profundă dragoste, unanimi în voința de a fi reales în suprema funcție de secretar general al partidului la marele forum al comuniștilor din noiembrie.
Dialogul cu poporul — 

unul din pilonii de rezisten
ță ai încrederii. Discutărn — la puțin timp după finalizarea celui de-al patrulea bloc transformator de 440 MVA, performantă de prestigiu a industriei noastre — cu Paul Dinu, Erou al Muncii Socialiste, maistru comunist la „Electroputere" — Craiova, pe o temă aflată la inima a- cestui îndrăgostit de electrotehnica românească: dezvoltarea uzinei cra- iovene, a țării. împlinirile anilor ce vin, așa cum sînt ele prefigurate în documentele programatice pentru cel de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român.— Biografia uzinei noastre este parte integrantă din marea biografie a industriei țării, care a cunoscut ritmuri fără precedent de progres în IX-lea. voltare rodnic, petențe partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae CeăuȘescu. întreaga evoluție a construcției socialiste din patria noastră se află sub semnul acestui permanent dialog dintre partid și popor, dialog determinant în întărirea încrederii și unității întregii națiuni în jurul partidului, al secretarului său general.— Schimbul fructuos de idei, climatul deschis, democratic al societății noastre, instaurat, după anul 1965, au fost hotăritoare în descătușarea fluxului de energie și creație ale poporului, este de părere Constantin Camen. secretarul organizației de partid nr. 14 prinderea de Tractoare Agricole Craiova. Cum arată în Tezele pentru XIV-lea al partidului, progresul socialist neîntrerupt, victoriile istorice în edificarea noii orînduiri. perfecționările fundamentale inițiate de

anii de după Congresul al Fiecare nouă etapă de dez- s-a hotărit în dialogul direct, sub girul unei înalte com- cu secretarul general al președintele Republicii,

de la între- și Mașini limpede se Congresul al

partid șl înfăptuite In societatea românească au devenit posibile tocmai datorită legăturilor trainice și conducerii cu poporul, consultării lui largi, stimulării uriașelor energii, a potențialului său novator. Iar . strălucitul exemplu în această direcție îl dau,, necontenit, munca și viața secretarului general al partidului. Expresia, potrivit căreia cabinetul de lucru al conducătorului nostru iubit este întreaga țară, nu-i cituși de puțin o metaforă, ci -un fapt real, un adevăr la îndemina a milioane și milioane de constructori ai socialismului care susțin cu toată căldura inimilor lor propunerea de realegere a tovarășului Nicolae Ceaușescu, la cel de-al XIV-lea Congres, In funcția supremă de -secretar general al partidului.— Dialogul permanent cu poporul, cultivarea consecventă a încrederii în forțele proprii, a demnității și voinței sale de a-și făuri propriul său drum de progres și civilizație, de a hotărî de sine stătător asupra căilor de realizare a dezvoltării eco- nomico-sociale, argumentează Măria Stan, președinta consiliului oamenilor muncii de la întreprinderea de Confecții Focșani, dau, după opinia mea, o dimensiune a aplicării creatoare a principiilor socialismului științific și a legilor obiective generale la condițiile concrete din țara noastră. Așa cum se arată și în documentele pentru cel de-al XIV-lea Congres al partidului, așa cum o probează din plin practica socială din țara noastră, înlăturînd dogmatismul și închistarea, stările de lucruri negative generate de ideea neviabilă a „modelului unic" în construcția socialismului, partidul nostru a aleș calea dezvoltării libere a patriei socialiste, a creat un sistem democratic unic în felul său, în care forțele creatoare, revoluționare ale societății au un teren vast de afirmare. S-a pornit de la principiul autocon- ducerii, autogestiunii și autofinanțării în toate sectoarele de activitate. S-au creat consilii ale oamenilor muncii pentru toate domeniile eco- nomico-sociale. organisme locale și naționale — Congresele oamenilor muncii din industrie, din agricultură. știință și invățămînt, educație și cultură etc. ; s-au perfecționat activitatea organismelor de stat, sistemul de dezbatere largă cu întregul popor, a problemelor dezvoltării economico-sociale, a politicii interne și externe a partidului. O spun din . experiența mea de președinte al consiliului oamenilor muncii din- tr-o Unitate industrială : noul sistem al democrației muncitorești- revoluționare din țara noastră. în care muncitorii, țăranii, intelectualii participă direct la elaborarea politicii interne și externe a țării, a descătușat imens Inițiativa creatoare. sădește temeinic încrederea poporului in partid, afirmă deplin încrederea partidului în puterea constructivă, transformatoare a poporului. Sînt acestea doar cîteva din marile idei pe care le-am desprins din documentele programatice pentru marele forum al comuniștilor din noiembrie, documente aflate acum pe masa de lucru a întregului partid și popor.

• Prin mai buna folosire a forței de muncă și a mijloacelor de tracțiune din dotare, oamenii muncii de la Depoul ‘ ‘județul Vrancea, au îndeplinit sarcinile de transport 3 ani și 8 luni din actualul cincinal cu 26 zile mai devreme — ne relatează Vasile Nistor, secretar adjunct al comitetului de partid. Volumul de transport pe această perioadă s-a realizat astfel cu o depășire de 2,23 la sută, iar productivitatea muncii a crescut cu 3,42 la sută pe fiecare lucrător. Eforturile pentru diminuarea consumurilor specifice planificate au dus la obținerea unor economii de 101 tone motorină, combustibil convențional și 2 809 MW/h energie electrică. Totodată, un accent deosebit s-a pus pe evitarea risipei, recondiționarea de piese, ansamble și‘ subansamble, pe întărirea ordi-. nil și disciplinei la fiecare loc de muncă.• în comuna Hîrșeștl, județul Argeș, ne scrie corespondentul voluntar Florea Tistuleasa, Ia inițiativa primăriei și a districtului local de specialitate, zeci de săteni au participat la plantarea a peste 2 000 de sălcii de-a lungul albiei rîului Argeș, cît și pe toate văile care afluiesc către acesta. Au fost executate, de asemenea, lucrări de consolidare a unor porțiuni de maluri, baraje-tampon pentru protecția contra viiturilor a unor importante suprafețe de terenuri agricole.• în cartiprul „Titan" din București, intrarea Ion Șulea, la parterul blocurilor M,, M5 și M3 există un complex comercial care răspunde cerințelor cumpărătorilor. In apropierea acestuia funcționează și restaurantul „Ozana", Necazul celor care locuiesc în această zonă, după curn ne sesizează un grup de locatari, îl reprezintă zgomotul insuportabil produs de orchestra care cîntă aici, mai ales în zilele de simbătă și duminică, între orele Iji și 23, cînd sint organizate nunți sau alte petreceri. Locatarii din blocurile respective, precum și cei din I 21 și PC4 trebuie să aștepte să se sfîrșească aceste petreceri ca să se poată odihni. „Ahul trecut, ca urmare a sesizărilor noastre, se arată in scrisoare, un reprezentant al Direcției Generale Comerciale a Capitalei ne-a promis că profilul restaurantului va fi schimbat în cantină-restaurant. Dar >am rămas doar cu promisiunile și cu... zgomotele. Dacă nu i se poate modifica profilul, solicităm să se intervină . măcar cu unele măsuri pentru atenuarea zgomotelor".Sperăm că de această dată sesizarea locatarilor se va bucura de mai multă solicitudine.• în cadrul Uniunii Județene a Cooperativelor de Producție, Achiziții și Desfacere a Mărfurilor Hunedoara, ne informează cores-„ppndentul . voluntar Ioan Vlad, a .. luat. .. ființă o agenție .de turism — „Turistcoop" — care stă Ia dispoziția populației cu prestații ca : , esțCțțțșiî Interne, vaca:țțe,șj,..țri|ni- vâtanțe . pe " toată perioadă anului, bilete de odihnă și tratament în stațiunile . balneoclimaterice. rezervări de locuri cu cazare în uni-

C.F.R. Adjud,planificate pe
tăți turistice din județ localități, organizarea festive în unitățile de publică nizate, vizitare trenuri, pentru lucrătorii C.P.A.D.M., membrii cooperativelor agricole dă producție, elevi, oameni ai muncii din

șl din alte de mese alimentație Sint orga- acțiunl de microbuze.ale cooperației, de asemenea, cu autocare, pe circuite sau sejururi,
întreprinderi ți instituții. Sint asigurate facilități de cazare și masă prin stabilirea, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, de prețuri de cazare mai reduse în extrasezon pentru grupuri organizate, precum și prețuri de pensiune la servirea meselor, mai ales pentru elevi, studenți și membrii cooperatori.

Prin hărnicia locuitorilor satului
In anii luminoți ai 

construcției socialiste 
comuna Gurahonț, ju
dețul Arad, ne scrie 
corespondentul volun
tar Alexandru Herlău, 
ca de altfel toate lo
calitățile patriei, a cu
noscut o puternică dez
voltare economico-so- 
cială. După cel de-al 
IX-lea Congres al 
partidului nostru, co
munei Gurahonț l-au 
fost acordate impor
tante fonduri ji credi- 
te de investiții, mate
rializate in noi obiecti
ve social-economice și 
de importanță edilitar- 
gospodărească. Astfel, 
fabrica de conserve 
din legume și fructe 
din localitate a cunos
cut o amplă dezvolta
re, producția obținută 
a trecut de mult grani
țele țării; s-a dezvol
tat sectorul forestier, 
de exploatare a lem
nului, dindu-se in ace
lași timp in exploatare 
ți un atelier de con
fecționat lădițe; in ca
drul ocolului silvic se 
dezvoltă și se amplift- 
că cu bune rezultate ' 
producția de împleti
turi din nuiele, coșuri
le realizate aici find 
solicitate in Italia, Chi
na, R.F.G, ți în alte 
țări; s-a dat în folo-' 
sință uzina de apă; 
pentru coordonarea 
transporturilor auto pe 
teritoriul comunei a 
fost înființată coloana 
i.T.A. etc.

Datorită amplasă
rii aici a sediului 
C.U.A.S.C. — Gura
honț. in ultimii ani co
muna s-a dezvoltat tot 
mal puternic, pentru a 
deveni un puternic 
centru agroindustrial. 
Recent a fost dată in 
folosință noua stație 
PECQ, iar pentru com
pletarea necesarului 
de energie electrici s-a 
trecut la construcția 
uheimicrohidrocentra- 
le cu termen de date 
în folosință la sflfșitul 
acestui an; sint prevă
zute, de asemenea, 
dezvoltarea Unor noi 
capacități de producție 
la sectorul întreprin
derii forestiere, la fa
brica de conserve și C.F.R. A crescut, tot
odată, potențialul de 
folosire a pământului, 
întregul volum de lu
crări executindu-se 
mecanizat ți de bună 
calitate de către secția 
pentru mecanizarea a- 

■ gficulturii din loca't'a- 
te. Pentru valorifica
rea terenulut în pan
tă a luat ființă asocia
ția economică inter- 
cooperațistă pomicolă, 
cate dispune, la ora'ac
tuală de, o suprafață 
totală plantată de 499 

. ha.
Comuna noastră dis

pune și de un puternic 
sector zootehnic: in 
prezint avem 2 297 bo
vine, din care matcă 
1 300 capete, peste 2 500

1557 ovine, 
cabaline.
atenție deosebită 
acordat dezvolti- 

edilitar-gospodă- 
construindu-se

porcine,
394 

O
s-a 
rii 
rești, 
centre de cultură și 
creație în satele Dul
cele, Buceava, Secaș, 
Zimbru, școli și grădi
nițe, unde in prezent 
se desfășoară un vast 
program de invățămînt 
și activitate 
artistică. S-a 
alimentarea 
potabilă a 
de centru, 
fiind extinsă 
tele Honțișor și Iaco
bini, astfel că la ora 
actuală condițiile de 
muncă și viață ale ce
lor ce locuiesc in a- 
ceastă comună 
multe privințe, 
nătoare celor 
oraș, dat fiind _____
de confort și civiliza
ție pe care-l au locui
torii comunei, majori
tatea gospodăriilor dis- 
punind de aparate ra
dio și tv, de biblioteci 
cu sute de volume din 
toate domeniile.

Toate 
noastre 
muncii harnice a 
turor locuitorilor 
munei, care, sub con
ducerea organelor și 
Organizațiilor de partid, 
acționează permanent 
pentru ridicarea pe noi 
trepte de progres și 
civilizație a întregii 
activități economico- 
sociale a localității.
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Imagine din municipiul de pe Crișul Repede — OradeaFoto : Moise Ovidiu Dan, corespondent voluntar
RĂSPUNSURI ALE FORURILOR DE RESORT

Nicolae Ceaușescu, socialis- construiește cu poporul și popor. De aceea, în deplină poporul are încredere în
încrederea neclintită a poporului in partid...Marea încredere a partidului in forța de creație a poporului.Aflăm magistral sintetizate in aceste cuvinte argumentele încrederii unanime a poporului în partid, in politica sa, dovada convingătoare a unității de monolit în jurul Partidului Comunist Român, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Marea încredere a poporului în partid — izvor de uriașe energii constructive, novatoare ce desăvîrșesc minunata operă de construcție socialistă, cea mai bună și mai dreaptă orînduire pentru toți cei ce muncesc cu brațele și cu mintea. Marea încredere in partid — temeiul șl garanția înfăptuirii întocmai a noilor trepte de progres și civilizație ce vor fi validate de marele forum al comuniștilor români din noiembrie.vor fi validate de marele forum

Iile TANASACHEți corespondenții „Scinteii*

• Comitetul Municipal Reșița al P.C.R. : O parte din faptele semnalate în scrisoarea adresată „Scinteii" în legătură cu risipa unor materii prime și materiale la Combinatul Siderurgic Reșița se confirmă. Pe baza analizei întreprinse pe teren de comitetul de partid și biroul executiv al consiliului oamenilor muncii din combinat a reieșit că unele materii prime și materiale (inclusiv minereu de fier) erau depozitate necorespunzător de-a lungul liniei de cale ferată uzinală. Cu acest prilej s-a stabilit un program de măsuri cu sarcini și responsabilități concrete pentru conducerile secțiilor, serviciilor și a combinatului de recuperare și reintroducere în circuitul productiv a acestor materiale, precum șl pentru prevenirea unor astfel de fenomene. Persoanele vinovate de această stare de lucruri au fost sancționate disciplinar.• Comitetul Județean Olt al P.C.R. : în urma soluționării Ia fața locului a scrisorii primite din partea ziarului s-au luat măsurile necesare ca la secția filatură a întreprinderii „Textila" din Slatina să se respecte normativele de deservire a mașinilor, să se repartizeze premiile pentru stimularea producției de export potrivit aportului adus de fiecare în realizarea

sarcinilor de plan (și nu prin rotație cum se proceda), atit la muncitori, cțt.și Ia personalul de conducere a' secției. S-a stabilit, de asemenea, că, sistematic, cadrele de conducere să se deplaseze la furnizorii de materii prime și materiale în vederea impulsionării livrărilor.• Direcția Comercială Județeană Brașov : Pentru deficiențele constatate la Centrul de achiziții sticle și borcane de pe strada Oașului din Brașov, aparți- nînd de I.C.S. „Alimentara", gestionarul a fost sancționat disciplinar. Totodată, s-au luat măsuri pentru dotarea unității cu cele necesare achiziționării sticlelor și borcanelor.• Consiliul Popular *1 Județului GorJ : Pentru prevenirea poluării apel pirîului ce curge în apropierea sondei nr. 17 din Licurici, aparținind de brigada nr. 2 Turburea, s-au stabilit următoarele : amenajarea unui batal de rezervă pentru captarea noroiului rezultat din sondă și vidanjarea acestuia în locuri amenajate, montarea unei pompe centrifuge cu motor pentru preluarea apel evacuate din sondă.Rubrică realizată da Gheorghe PARVANîn 1945 ori s-a IX-lea. epoci...întot-
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CONSTANȚA: 
înfloresc localitățile 

județului munca și spiritul gospo- al oamenilor, localitățile ale județului ConstanțaPrin dăresc rurale___...... ..își schimbă înfățișarea de la o zi la alta, devenind tot mai frumoase și tot mai bogate. Este și . aceasta o dovadă grăitoare a faptului că. în anii luminoși ai socialismului, satul dobrogean a căpătat un chip nou și o nouă identitate, oferind locuitorilor săi un tot mai înfloritor cadru de viață. în localitatea Agigea, care a căpătat, de curînd, statutul de comună, s-au construit, in ultimii ani, peste 180 de apartamente, în acest an urmind să fie date în folosință alte 100 de apartamente și noi spații comerciale. La Cobadin. M. Kogălni- cea-nu, Băneasa. Ostrov prefacerile acestui timp înnoitor sint, de asemenea, vizibile la tot pasul. (Lucian Cristea).

Oamenii acestor locuri își aduc a- minte și atit de era o silvană, tă pe _ .case bătrîne și drumuri prăfuite, pe care scirțîia zilnic, la ore anume, sacaua cu apă, trasă de cai. Azi. Ludușul a devenit una din zările înfloritoare ale județului, rele pod, durat peste Mureș, legătura între vechiul și noul înălțat in ultimii 25 de ani. despărțite nu doar de o apă, ci de o întreagă epocă. Acolo, în stingă Mureșului — unde in urmă cu trei decenii singura clădire era cea a gării, se înalță azi construcțiile celor trei mari unități industriale de interes republican, școli, oreșe și grădinițe, unități comerciale, blocuri de locuințe. Tovarășul Gheorghe Sărăcuț, primarul orașului, ne spune că au fost construite 2 668 de apartamente, din care 2 330 după 1965, în care locuiește mai bine de 70 la sută din populația orașului. Orașul realizează astăzi o producție-marfă industrială de peste 1,5 miliarde lei a- nual. De aproape 20 de ori mai mult ca în anul 1960, cînd proclamat oraș.Dar cetățenii ? Din tate cu localnicii se cu ușurință trei constante ale sentimentelor trăite în acești ani : recunoștința față de grija partidului, față de marele efort al statului, care, după 1965, au alocat și aici mari investiții pentru dezvoltarea industriei. asigurindu-se oamenilor locuri de muncă la ei „acasă" ; mindria de a se ști nu numai contemporani ai acestui salt peste timp al localității lor. ci și participant nemiilociți la înfăptuirile prezentului ; responsabilitatea de a participa la gospodărirea cit mai bună și înfrumusețarea întregii zestre a orașului lor.— Cind vorbim de noul nostru oraș, vorbim implicit și de oamenii săi noi — consideră tovarășa Maria Rusu, președinta Consiliului Orășenesc Luduș al F.D.U.S. Iar oamenii sint noi atit prin statutul lor de proprietari, producători șl bene-

azi de acel îndepărtat, comună de ca multe marginea
trecut, ce pare cînd Ludușul cîmpie tran- altele, așeza- Mureșului, cu

așe- Ma- face oraș

Ludușul a fostdiscuțiile pur- pot desprinde

ficiari, ca și prin Ideile lor, prin modul lor nou de acțiune și comportament. prin răspunderea manifestată fată de întreaga viată econo- mico-socialâ a orașului în care muncesc și trăiesc. Calități ce-și găsesc întruchipare și în cadrul „Tribunei democrației". Chiar de la prima manifestare de acest gen, organizată pe atunci, în urmă cu ani. la clubul fabricii de zahăr din centrul nou al orașului, ne-am convins că acest for democratic stimulează puternic interesul, preocuparea, răs-

activității organelor puterii de stat și administrației locale și alte multe domenii. într-un cuvînt, o problematică foarte diversă, părerile oamenilor vizînd, în ansamblu, perfecționarea întregii activități social-economice, bunul, mers al întregii vieți din orașul lor. „Personal, particip cu plăcere la «Tribuna democrației» — apreciază cetățeanul Oșz Zoltan din cartierul Independenței. De ce ? Pentru că se discută deschis, la obiect, fără acea «distanță» care se mal simte uneori

lucru, cei vizați — E.G.C.L.-ul. dar și alți factori —. nu numai că au „receptat" problemele, ci au trecut la analiza lor la fața locului. Urmarea : problema condensurilor, o lucrare dificilă, anevoioasă. în cartierul în care locuiesc, a fost soluționată. Cu participarea directă a cetățenilor s-au amenajat spațiile verzi, locurile de joacă pentru copii, utilizînd materiale recuperabile, extins rețeaua de apă potabilă cartierul Cheja și altele".Firește, receptivitatea de care s-a indau

democratic — ne spunea Enyedi Mihai, administratorul asociației de locatari nr. 22 — are darul de a spori interesul cetățenilor față de «Tribuna democrației» și de a crește, pe această bază, conștiința răspunderii' cetățenești a fiecăruia față de buna gospodărire a localității, convingerea că tot ce am propus noi se poate realiza, că de observațiile și problemele ridicate de noi se ține seama".înțr-adevăr. dezbaterile din cadrul „Tribunei democrației" au stat la
Și rezultatele bune pot fi îmbunătățite

Ce demonstrează organizarea „Tribunei democrației" in orașul Luduș

punderea cetățenilor pentru viața orașului în care muncesc și trăiesc. Bineințples, cu condiția, ce obligă foarte mult forurile de conducere orășenești, ca întrebările cetățenilor să primească răspuns, aspectele ridicate de ei, propunerile, sugestiile acestora, să fie nu numai. inventariate, ci și soluționate.Așa este. Cu atit mai mult cu cît, față de alte manifestări, „Tribuna democrației" nu are (și nu trebuie să aibă) o ordine de zi prestabilită, aioi fiind dezbătute — cum ne spuneau unii cetățeni — „tot ce avem noi pe suflet". Urmărind, bunăoară, conținutul Întrebărilor adresate in prima parte a acestui an la ,,Tribuna democrației" (acțiuni organizate, la nivel de oraș, la care au participat, în medie, cite 250—300 de cetățeni), se poate constata că acestea vizează aspecte dintre cele mai diverse : dezvoltarea economică și socială, autoconducerea și autoaprovizionarea. comerțul șl prestările de servicii, lnvățămintul, cultura și sănătatea, perfecționarea

tntre sală și prezidlile ședințelor obișnuite ale întrunirilor obștești. Și Încă un fapt demn de subliniat. Fiind invitate la ele și persoane din conducerea orașului, și chiar a județului — pe domenii și activități — majoritatea întrebărilor, aspectelor ridicate, ce cad in competența lor, primesc răspuns sau sint chiar soluționate pe loc. sau termenul de rezolvare se stabilește pînă la viitoarea întrunire, cînd cel in cauză trebuie să raporteze modul și stadiul soluționării". „Șl eu cred, sublinia, bunăoară, loan Ar* menean, lucrător la fabrica de zahăr — că succesul „Tribunei democrației" are la bază promptitudinea cu care s-a' trecut, de regulă, la rezolvarea problemelor ridicate de noi, cetățenii. La întrunirea din luna ianuarie a acestui an. eu am ridicat, bunăoară, problema îngriji* rii spațiilor verzi și a fondului locativ ; alții — calitatea necorăspun- zătoare a hldroizolațiilor si a apariției condensurilor in unele blocuri, ca Și alte aspecte. Șl, Îmbucurător

dovadă consiliul popular, unitățile și instituțiile de resort, consiliul orășenesc al F.D.U.S. față de propunerile cetățenilor este evidențiată de faptul că întrunirile „Tribunei democrației" debutează de regulă cu analiză îndeplinirii „la zi" a propunerilor făcute și a problemelor ridicate la manifestarea precedentă. De fapt, această analiză înseamnă cgva mâi mult pentru că reprezentanții consiliului popular al orașului, deputății, administratorii asociațiilor da locatari și conducătorii întreprinderilor vizate prezintă scurte rapoarte asupra stadiului îndeplinirii propunerilor nesoluționate. Și trebuie spus că uneori se pun și îhtrebări mal puțin „agreabile" pentru activitatea unor responsabili ai diferitelor compartimente ale consiliului popular, sau al unor unități și instituții care lucrează cu publicul. Întrebări ce vizează stilul de muncă ăl acestora, unele aspecte de formalism, de birocratism care se mai în- tilnesc in activitatea lor. „Un asemenea mod de desfășurare profund

baza multor realizări de larg interes cetățenesc. „Pentru că iată cum procedăm noi — ne spune președinta consiliului orășenesc al F.D.U.S. — se analizează fie pe loc. fie în zilele imediat următoare, două lucruri: ordinea priorităților și sarcinilor ce revin fiecărui factor responsabil pentru îndeplinirea propunerilor făcute — consiliul popular. întreprinderi din oraș etc. și. desigur, cetățenilor. pentru îndeplinirea lor".Am urmărit modul in care au prins viața cîteva din propunerile cetățenilor. Ele ilustrează, o dată în plus, eficienta dezbaterilor „Tribunei democrației". Cîteva exemple : s-au amenajat un teren de sport lingă riul Mures și un lac populat cu pește pe albia veche a Mureșului ; a fost modernizat cinematograful „Flacăra" și reparate fațade ale clădirilor din centrul vethi al orașului ; a fost soluționată buna distribuire a laptelui în. toate cartierele ; s-a rezolvat. în cea mal mare parte, buna alimentare a a- partamentelor de la etajele auperi-

oare cu energia’ termică multe altele. Totodată.cu participarea largă a ___________ _se află în curs de realizare alimentarea cu ană potabilă a cartierului „Roșiori", racordarea străzii „Gării" la rețeaua de canalizare a orașului, și Urmează a se finaliza construirea unui ștrand pe albia veche a Mureșului și amenajarea, în curtea Școlii generale nr. 1, a unui poligon pentru învățarea conducerii tractorului de către elevi, asigurarea agenți- lor termici secundari de la termocentrala din Iernut pentru încălzirea locuințelor și altele. Numai în cursul anului trecut si în prima jumătate a acestui an, în cadrul întrunirilor „Tribunei democrației" au fost făcute aproape 200 de propuneri de larg interes. Că realizările amintite, cit și altele, au fost rodul participării largi a cetățenilor rezultă șl din faptul că, numai în acest an, cei 8 000 de cetățeni — participant! la executarea lucrărilor propuse de ei in cadrul „Tribunei democrației" — au efectuat peste 20 000 zile de muncă patriotică.— Neîndoios, toate aceste acțiuni inițiate în cadrul dezbaterilor „Tribunei democrației" au făcut ca Ludușul de azi să fie mereu mai frumos — ține să remarce președinta consiliului orășenesc al F.D.U.S. Tocmai de aceea experiența bună trebuie extinsă, dezvoltată. Ne gin- dim. in spiritul cerințelor formulate tn cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la ultima Plenară 
a C.C. al P.C.R., în documentele pentru Congresul al XIV-lea al partidului privind sporirea eficientei participării maselor de cetățeni la activitatea diverselor forme democratice de conducere a treburilor obștești, să organizăm întruniri ala „Tribunei democrației" pe platforma industrială și chiar pe cartiere, să asigurăm o mai largă popularizare a organizării acestora — locul, data, ora de desfășurare —, să stimulăm spiritul de inițiativă al cetățenilor.

necesară și in prezent, cetățenilor.

Gb. GIURGIU corespondentul' „Scinteii*
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ASIGURAREA
(Urmare din pag. I)sectorul Valea Putnei-Prașca al Minei Fundu Moldovei se experimentează metoda de exploatare cu surpare in felii orizontale. Se elimină astfel operațiunea de rembleiere, care necesită forță de muncă și materiale suplimentare. Iar la uzina de preparare a minei a fost inlocuit acidul sulfuric necesar, la flotarea piritei cu ape de mină, captate in stația de tratare de la Dealu Negru. Aplicarea și a.altor măsuri de perfecționare a organizării și modernizare a permis colectivului Minei Fundu Moldovei să îndeplinească, încă de Ia 6 august, planul pe 4 ani ai cincinalului la minereu extras și la cupru în concentrate.în domeniul activității de prelucrare a minereurilor, la Uzina de Preparare Tarnița se experimentează, urmind a fi implementată in trimestrul IV a.c., tehnologia privind creșterea calității concentratelor de cupru și zinc la prelucrarea minereului compact de la Leșu Ursului. Noutatea față de vechea tehnologie constă in flotația selectivă a unui concentrat cupros, cu efecte în creșterea conținutului de cupru in concentrate cu 2—3 la sută și reducerea impurităților cu 3 Ia sută, imbună- tățindu-se considerabil calitatea produsului. Tot la această uzină de preparare, prin construirea a două microiazuri, se recuperează pierderile din apa folosită în procesul de flotație. O realizare cu totul deosebită este dezvoltarea capacității de producere a sulfatului și carbonatu-

BAZEI DE MATERII PRIMElui tehnic de mangan de la lacobeni, ceea ce permite mai buna valorificare a manganului-metal din minereu- rile sărace.Aplicarea cu bune rezultate a noilor tehnologii a fost favorizată de acțiunile întreprinse pentru perfecționarea pregătirii profesionale a oamenilor. După cum ne spunea loan Chirilă, secretarul biroului, organizației de natul Minier acest an sint cursuri peste aceștia aflindu-se toți cei ce lucrează la aplicarea noilor tehnologii.Rezultatul firesc al tuturor acțiunilor menționate este depășirea productivității muncii cu 2 206 lei pe lucrător și obținerea unor importante sporuri la producția fizică, intre care 6 885 tone pirită, 358 tone cupru și 22 tone plumb în concentrate, 300 tone barită preparată,' 3 750 tone fier și altele, în condițiile reducerii costurilor materiale de producție cu 3,5 milioane lei. Iar faptul că planul la producția-marl'ă pe 8 luni ale anului a fost îndeplinit la data de 21 august, precum și extinderea în continuare a tehnologiilor de extracție și de preparare care și-au verificat eficiența in producție creează condiții pentru realizarea integrală a planului pe in-, tregul an pină la Congresul al XIV- lea, așa oum a cerut tovarășul Nicolae. Ceaușescu, secretarul generai al partidului.
Sava BEJINAR1U corespondentul „Scinteii*

partid de la Combi- Gura Humorului, in cuprinși la, asemenea 5 200 lucrători, intre

Timpul se măsoarăîn unitățile miniere maramureșene. timpul de lucru este prețuit la maximum. Printr-o bună organizare a muncii, prin 'căutarea și aplicarea Ia fiecare mină, la fiecare loc de muncă a celor mai eficiente soluții pentru a scoate la lumină cit mai mult minereu. De altfel, rezultatele obținute de Centrala Minereurilor din Baia Mare, de la începutul anului și pină in prezent, sint turle a acestea preocupări, cum ne spunea inginerul Vraciu, directorul tehnic al ______lei. . minerii,' preparatorii și . ceilalți oameni ai muncii din industria miniera maramureșeană își aduc contribuția, . zi de zi. la satisfacerea nevoilor economiei naționale cu metale neferoase. De subliniat că. toate unitățile miniere din centrală ' și-au îndeplinit și depășit sarcinile, In- credința!?. li wind in ■iactsst-';rrf’ eco-" rtbmiei natîOiî’aie? p^st^• .___ _____700 tone plumb, peste 670 tone .1,...,d»,S«»lMțtar.e,: cu randamente supe- cupru și alte metale neferoase iii ...concentrate, ceea ce reprezintă o producție-marfâ sUt>Iimentăra de peste 125 milioane lei. De asemenea, s-au obținut rezultate deosebite în realizarea programelor privind promovarea de noi rezerve de minereu și a lucrărilor de deschidere și pregătire. S-a finalizat un volum de lucrări de investiții cu 10 milioane lei mai mare decit era prevăzut, ceea ce a ajutat să se «pună in funcțiune importante capacități de pro-

în minereu extras

o măr- După Mitică centra-

ducție. să fie depășit planul lucrărilor geologice. S-au executat in plus lucrări de deschidere și pregătire in valoare de 7 milioane lei.Colectivele de mineri, sub conducerea organizațiilor de partid, au aplicat în practică ■ 123 măsuri din programele de perfecționare a organizării și modernizare a producției, pe seama cărora s-a obținut o producție suplimentară in valoare de 22,5 milioane lei și diminuarea costurilor de producție cu 24,6 milioane lei. Iată deci un scurt bilanț al realizărilor unităților miniere maramureșene....Mina Bala Sprie, unitate căreia i s-a acordat titlul de „Erou al Muncii Socialiste".' Inginerul Ioan Izvoran, directorul, minei, ne spune .că specialiștii,, toți oamenii muncii permanent, țn căuțarea de soluții tbitnice și tehnologice noi. Așa au fost adoptate $1 extinse metode noirioare de extraclie. S-a renunțat la metoda de exploatare cu fîșii orizontale ți rambleu, acum se lucrează după o nouă tehnologie, generalizată la Baia Sprie, metoda cu surpare in subetaje. Această nouă metodă se pretează la condițiile de zăcămint, are un randament ridicat și cere un grad înalt de mecanizare. De asemenea, anul, trecut a fost introdus un nou dispozitiv de perforat găuri de mină în evantai, utilaj conceput și realizat la Baia Sprie,

Pentru a folosi mai riguros timpul de lucru in subteran, transportul minereului a fost electrificat in totalitate și se lucrează cu incărcă- turi de mare capacitate. Șeful de brigadă Dan Rovin, de la puțul Limpedea. ne-a prezentat încărcătoarele cu cupă de 3,5 metri cubi, care în multe locuri înlocuiesc încărcătoarele cu siloz de 0.6 metri cubi.O altă dovadă a prețuirii timpului de lucru in subteran este și respectarea graficelor de reparații. în atelierul de reparații din subteran, subinginerul electromecanic Ivan Do- mokoș ne spune că se execută la timp toate reviziile tehnice și reparațiile. în atelier tocmai erau două Încărcătoare frontale cu cupă de mare capacitate. Mecanicii lucrau de zor, in așa fel incit la sfirșitul schimbului utilajele să reintre in frontul de lucru. Astfel, activitatea în abataje nu încetează o clipă.La Mina Herja întîlnim oameni care promovează nou) pe scară largă, noul realizat de ei. in folosul lor. Mecanicul Iosif Moldovan este un specialist in realizarea instalațiilor de perforat cu gabarit redus, împreună cu cîțiva lăcătuși, cu sprijinul și , îndrumarea specialiștilor, de peste 10 ani se ocupă de realizarea unor instalații de perforat a- daptate la grosimea filoanelor de aici. Cele mai bune s-au dovedit a fi cele de. perforat in fișiile de pre- abataj, utilizate la Herja cu rezultate foarte bune de minerii Ioan Grad și. Doru Șerban. Cu ajutorul acestor instalații viteza de realizare a preabatajelor a sporit de trei ori. Timpul costă bani, spune o vorbă, dar pentru minerii Maramureșului timpul este socotit în minereu extras. „Timpul costă minereu", in acest fel gindește cel mai bun miner al Maramureșului, Tămaș Coțăn, de la mina Ilba, care, împreună cu ortacii din abataj, a dat zilnic minereu mai mult decit era prevăzut.Tot la Mina Ilba întîlnim pe Nicolae Moldovan, care a căutat la rindul lui metode noi pentru a scoate minereul la lumină. „Cu cele vechi ne pierdem timpul", ne spune. Brigada lui a aplicat, pentru prima dată, o tehnologie nouă, cu cameră de înclinare și susținere, prin care obține producții sporite de minereu,. de calitate superioară. Am mai putea vorbi, de asemenea, despre noua tehnologie de la Mina Suior, aplicată de brigada lui Vasile Bar- lea și prin care se obține o cantitate dublă de minereu și despre multe alte inițiative și acțiuni de mare eficiență.Discutind eu minerii, cu specialiștii, eu șefii dă ' 'unități despre felul cum este folosit timpul in subteran, dar șl la gzineje de. preparare, toți au ajunși la aceeași concluzie : dacă utilizezi cu folos fiece clipă de lucru, rezultatele nu întîr- zie să se arate. De altfel, cel mai edificator Indicator de folosire a timpului este minereul extras și trimis spre uzinele de preparare.Prin urmare, aici timpul se măsoară In minereu !
Gheorqhe PARJA corespondentul „Scinteii"

*

I

Pentru desfășurarea optimă a activității productive
materialele refolosibile repuse în circuitul economicîndeosebi în ultimul deceniu, atenția prioritară acordată de conducerea partidului acțiunii de recuperare a materialelor refolosibile s-a reflectat in crearea unei adevărate industrii a reciclării resurselor materiale, in activițatea căreia s-au încadrat, din ce în ce mai pregnant, întreprinderile județene de recuperare și valorificare a materialelor relo- losibile. Potrivit prevederilor proiectului Programului-Directivă pentru Congresul al XIV-lea al partidului, in contextul sarcinilor privind lărgirea și gospodărirea judicioasă a bazei resurse energetice, o importanță deosebită a materialelor refolosibile, care vor trebui mult sporită, în unele sectoare cu peste 50 rUlui economiei naționale.Care sînt premisele abordării acestor activitatea in acest domeniu care trebuie ____________ .... .. ..rior în viitorul cincinal? Este tema discuției purtate la întreprinderea Județeană pentru Recuperarea și Valorificarea Materialelor Refolosibile Galați, unitate in sarcina căreia cad importante răspunderi pentru asigurarea fierului vechi necesar platformei siderurgice, dar și in privința recuperării unei game largi de alte materiale refolosibile rezultate din activitatea întreprinderilor din acest județ puternic cum și de la

proprii de materii prime și are valorificarea mai intensă să contribuie într-o proporție la sută, la acoperirea necesa-sarcini, ce experiență oferă fructificată pe un plan supe-
populație. industrializat, pre-— în tot ceea întreprindem ne tele chemări secretarului . general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, vizind intensificarea activității de recuperare și valorificare a materialelor refolosibile — ne-a spus tovarășul Gheorghe Mușat, directorul întreprinderii. Potrivit programelor întocmite si sarcinilor trasate de comitetul județean prinderi am cu ■ consiliile cii pentru timp a sarcinilor cupcrare prin bilanțuri materiale refolosibile, pentru stabilirea de către organele colective și împuternicirea prin decizie a celor mai pricepute și autorizate cadre care să răspundă de acțiunea de recuperare a materialelor, pentru dotarea unităților cu buzunare, saci, pienți necesari colectării selective a materialelor refolosibile ia fiecare loc de muncă, pentru organizarea depozitelor centralizate pe sortimente distincte, amplasate lingă calea ferată și șosele, depozite dotate cu utilajele necesare de prelucrare, de încărcat-descărcat șl asigurate cu personal calificat, retribuit după Indicatori specifici recuperării. De asemenea, pornind de la premisa că o bună evidență, asigură răspunderea și buna organizare, pe baza prevederilor legale, am solicitat ca în toate unitățile din induștrie și agricultură; in instituții- și la consiliile populare să fie introdus registrul unic de evidență a recuperării materialelor. Ca urmare, evidența materialelor se ține în prezent pe bonuri de predare prin cîntărire de către fiecare secție, atelier, se primesc de către personalul autorizat din cadrul depozitelor centralizate și sînt consemnate cantitativ și calitativ în notele de recepție. Eliberarea se efectuează, ca și pentru materiile prime noi, pe bonurile de consum (pentru consumurile proprii), pe fișele de magazie și pe baza registrului unic de recuperare. Prac-

ce am întreprins ș) călăuzim de vibran- și îndemnuri ale clară șl precisă a materia) recuperattic, evidențierea fiecărui gram de a condus la cunoașterea dip timp a situației exacte a resurselor pe tipuri, la gospodărirea mai chibzuită a acestora, în sensul creșterii preocupării pentru reducerea consumu-

țreprinderii, al centrelor Galați, Tecuci și Tirgu Bujor am înființat dispecerate, care răspund zilnic la solicitările întreprinderilor, instituțiilor. organizațiilor de masă și obștești. asociațiilor și cetățenilor, ^nscriindu-se in registre solicitantul, cantitățile, sortimentele și starea materialelor; la sfirșitul zilei de lucru, șefii centrelor, mecanicul-șef si șeful autocoloanei fac programarea mijloacelor de transport pentru ziua următoare. în acest mod nu numai că am transportat un important volum de materiale peste plan, dar realizăm și o folosire mai bună a capacităților, a parcului auto, o îmbunătățire a parcursului mediu zilnic, cu economii de combustibil.
— Cum este urmărită desfășura

rea activității de recuperare ?— O contribuție substanțială la colectarea unor cantități sporite de materiale refolosibile a avut-o instituirea în fiecare unitate economică. instituție, organizație, consiliu popular a unui sistem permanent de analize, urmate de măsuri cu termene și responsabilități concrete prî-
de partid, in între- acționat împreună oamenilor mun- fundamentarea din proprii de re- anualc de

Apoi, am insistat corespunzătoare a containere, butoaie, coșuri și alți reci-

Experiențe și inițiative la Galați

rilor la produsele fabricate. Încadrarea in cotele alocate, precum și la eliminarea consumurilor fără și peste repartiție.
— Organizarea recuperării mate

rialelor nu este decit un prim pas. 
Ce ați întreprins pentru pregătirea 
materialelor refolosibile in vederea 
unei valorificări superioare, efi
ciente ?— Atit la noi în unitate, cit și In întreprinderile din județ acordăm cea mai mare atenție activității de sortare, șarjare, măcinare, mărunți- re, brichetare, balolare, de constituire în Ioturi omogene și pe sortimente distincte, precum și de con- tainerizare a materialelor recuperate. Fondurile alocate județului pentru achiziționarea de instalații și utilaje destinate prelucrării și pregătirii materialelor recuperate au fost judicios utilizate, noile dotări asigu- rind creșterea densității încărcăturii in vagoane și cuptoare de la 750—900 kg/mc, pit era cu .2—3 ani în urmă. Ia 1'250—1.400 kg/mc in prezent. De asemenea, se evită amestecul, infestarea metalelor feroase cu neferoase, cu nemetalele ; deci calitatea produselor livrate a crescut, refuzurile calitative reprezentînd acum doar, un procent, infim. Totodată, ponderea operațiilor de descărcare-încărcare mecanizate în depozitele centrale a sporit de la 45—50 la sută la 95—96 la sută, s-au redus timpii de staționare a mijloacelor de transport pe cale ferată și auto, ceea ce a determinat creșterea vitezei de. circulație a mărfurilor la consumatori. La nivelul in-

vind stadiul realizării programelor proprii de recuperare. La nivelul întreprinderii noastre au dat rezultate analizele zilnice operative cu recuperatorii. cele săptăminale la nivelul centrelor cu achizitorii din mediul urban și cele lunare cu achizitorii din mediul rural, cu personalul din birouri repartizat pe centre. localități. unități economice, puncte de colectare și obiective. Cum spuneam, preferăm programarea mijloacelor de transport pe bază de comenzi. Dirijarea lor prin grafice, practicată in alte județe, precum și de către noi in trecut, a fost abandonată din diverse motive : fie că nu cunoșteam suficient felul, starea și cantitățile de materiale, fie că Ia locul unde mijloacele erau dirijate nu se organizaseră acțiuni de colectare sau. ocupați cu alto treburi, oamenii, stabiliți pentru a- ceasta hu puteau participa la încărcarea mijloacelor de transport, acestea întorcindu-șp. gpale.
. — Care sînt rezultatele ?— întreprinderea noastră și-a realizat planul valoric de colectare pe 8 luni încă de la data de 14 iulie, asigurind o depășire de 32 milioane lei. Planul pe 8 luni la fier vechi a fost realizat cu 70 de zile mai devreme, cu o depășire de 31 000 tone, la fontă cu 3 luni mai devreme, cu uh plus de circa 2 100 tone, la neferoase cu 16 zile mai devreme, din- du-se peste plan 66 tone cupru, 26 tone alamă, 36 tone bronz, 36 tone plumb. 53 tone aluminiu, alături de 1 384 bucăți tuburi spray refolosibile ca ațare și alte metale de mare

valoare economică. De asemenea, sarcinile de prelucrare cu forțe proprii pe 8 luni s-au realizat cu o lună mai devreme, iar beneficiile cu 13 zile in avans, realizindu-se peste plan 2,6 milioane lei. Cit'privește sarcinile de colectare de la populație pe 8 luni, acestea au fost depășite cu circa 50 la sută. Aș evidenția buna colaborare cu întreprinderea Antrepriză pentru Construcții, Montaje și Reparații Siderurgice, întreprinderea de Navigație Fluvială NAVROM, Antrepffca de Construcții Hidrotehnice. Trusturile I.A.S. și S.M.A.. întreprinderea de Construcții Navale, Combinatul Siderurgic și altele. Din păcate însă, nu toate unitățile economice din județ sint la fel de receptive la sarcinile in acest domeniu.
— De ce ? Vă rugăm să exempli

ficați-— Este poate mai comod pentru unii factori de conducere să găsească justificări pentru nereali- zarea sarcinilor de recuperare, cel mai adesea susținind că planul e prea mare față de resursele disponibile. De pildă, recuperarea fierului vechi trebuie intensificată la Stația de. Sortare a Minereului. întreprinderea de Utilaj Greu în Construcții, întreprinderea de Sirmă, Cuie și Lanțuri, întreprinderea Mecanică Navală. Regionala de Căi Ferate, „11 Iunie". întreprinderea de ulei „Prutul", Fabrica chimică „Apollo", în multe cooperative agricole ș.a.Cum participă populația, din mediul urban și rural, la colectarea materialelor refolosibile ? Ce perfecționări pot fi aduse in continuare acestei activități ? Care sint problemele prioritare și ce soluții propune experiența întreprinderii gălățene ? Sint aspecte asupra cărora ne vom opri într-un viitor articol.
Dan PLAEȘUcorespondentul „Scînteii'

BRAȘOV

Autovehicule 
modeme, de nivel 

tehnic ridicat

• RECOLTA - adunată grabnic și pusă la adăpost I
• ÎNSĂMÎNȚĂRILE - pregătite în cele mai bune condiții!

BUZĂU: Măsuri deosebite pentru
intensificarea arăturilorîn' acest an. lucrătorii ogoarelor buzoiene au obținut producții de 8 110 kg gri u la. hectar. 7 004 kg orz. 5 086 kg orzoaica, superioare celor planificate. Ele reflectă intr-o foarte mare măsură potențialul productiv al pă- mintuiui. baza tehnico-materială de care dispun unitățile agricole. ..Există încă suficiente rezerve de sporire a producțiilor — ne precizează tovarășul Sandu Lambru. directorul direcției agricole județene. Dovada o constituie producțiile de peste 9 000 kg de griu și orz la hectar, obținute in cooperativele agricole Padina. Pogoanele. Văcărească și altele, la nivelul cărora sîntem hotăriți să aducem in 1990 recoltele in toate unitățile. în acest scop, din inițiativa comitetului județean de partid a fost organizată recent o consfătuire de lucru cu toți specialiștii și cadrele de conducere in care s-a analizat activitatea desfășurată la producția de cereale păioase.și s-au stabilit măsuri concrete pentru generalizarea experienței înaintate și eliminarea neajunsurilor ce s-au mai manifestat la semănat. Consfătuirea a fost urmată de o demonstrație practică asupra tehnologiei ce trebuie aplicată la executarea ogoarelor și insămințările de toamnă1'.Responsabilitatea și fermitatea cu care se aplică aceste măsuri am regăsit-o în aceste zile, cind pe cele pes- te 82 000 hectare planificate se execută arăturile pentru insămințările de toamnă. Ploile căzute la începutul lunii august au dus la creșterea ritmului de execuție, dar acesta nu a atins nivelul planificat. Faptul că pină la 30 august s-au arat numai 26 500 hectare se datorează, in principal, neasigurării unor cantități suficiente de motorină care să permită folosirea zl-lumlnă a tuturor celor 2 240 tractoare planificate pentru efectuarea acestei lucrări. Concret, cu motorina asigurată, pe 8 august, doar 541 tractoare au putut intra in brazdă. pe 10 august — 553. iar pe 14 august — 525. Din discuțiile purtate cu numeroși specialiști de la .orcanele agricole județene și din unități rezultă că in condițiile climatice ale județului Buzău, caracterizate in ultimii ani prin toamne secetoase, nemcadrarea in timpul optim a executării arăturilor determină pierderea apei din sol și creșterea în faza pre-

mergătoare semănatului a lui de motorină datorită unor lucrări de pregătire germinativ. Iată de ce este necesar ca mai ales in acest an cind există o timpurietate de peste două săptămîni în vegetația culturilor să se asigure carburanții necesari executării acestei lucrări de bază în momentele optime.„Experiența practică din anii tre- cuți — ne precizează ing. Ion Ma- nble. directorul întreprinderii Agricole de Stat Rimnicu Sărat — ne-a demonstrat că intirzîerea arăturilor duce la reducerea substanțială a

consumu- repetării a patului

, producției datorită pierderii umidității din sol și mai ales la serioase greutăți in asigurarea nivelului calitativ al pregătirii patului germinativ. Cu toate că am redus la strictul necesar consumul de motorină aferent celorlalte lucrări, nu am reușit să arăm pină în 1 640 hectare din cele cate".Iată de ce Agriculturii, le climatice Buzău, să motorinei în pină la finele anului și să asigure necesarul corespunzător Încadrării in perioadele optime a acestei lucrări hotărîtoare in obținerea unor producții mari, sigura și stabile.

prezent decit2 729 planifi-ca Ministerulse impuneținînd cont de condiții- deosebite din județul renunțe la repartizarea mod matematic, pe zile.
Stellan CH1PER corespondentul „Scinteii"

CĂLĂRAȘI: Foarte bine la culesul sfeclei,
nesatisfăcător la prelucrareși în jddețul Călărași ‘ volumul de muncă de pe ogoare in a- ceste zile este considerabil : a început culesul porumbului de pe a- proâpe 100 000 hectare, se lucrează aa

Am străbătut în aceste zile mai multe așezări din județul Călărași, consemnind un fapt care vine să ilustreze momentul de vîrf al lucrărilor din cîmp : în toate "comu- ,___ , . _______ ________ , __ ______nele absolut toți oamenii apți de intens la recoltarea legumelor,muncă erau în cîmp. Pentru că soiei șl fructelor, de cîteva zile

început și campania sfeclei de zahăr, cultură care ocupă peste 10 000 hectare. Cum se desfășoară această lucrare ?Numai cu cîțiva ani în urmă, toată sfecla de. zahăr produsă in județ era transportată Ia zeci și sute de kilometri distanță pentru a fi prelucrată în alte județe. Iată că acum, prin intrarea în funcțiune a celor trei fabrici de zahăr — Călărași, Oltenița și Fundulea — se reduc considerabil distanțele de transport, co- relindu-se perfect ritmul recoltării cu posibilitățile de prelucrare. Iată de ce, in întocmirea graficelor de recoltare, livrare și prelucrare s-a ținut seama de aceste condiții, astfel Incit fiecare fabrică să aibă asigurat un stoc pentru cel puțin două zile. Totodată, comandamentul județean pentru agricultură a stabilit ca o mare cantitate de sfeclă să fie transportată cu atelajele, în mod deosebit din unitățile agricole limitrofe fabricilor de zahăr, iar tractoarele și autocamioanele să fie dotate cu trei și, respectiv, două remorci.Aceste programe prind viață. La cooperativele agricole din» Grădiștea, Stefan Vodă, Cuza Vodă, Modelu și Roseți, aflate la 10—15 km de Călărași, erau de căruțe asemenea Grădiștea laje, ne Iancu. Recoltăm tone, cit avem prevăzut în graficele de livrare, cantitate pe care o transportăm cu atelajele, avind intre 10 și 15 km pină la fabrică. Ne-am organizat astfel munca incit să transportăm In aceeași zi — fără tractoare și autocamioane — atit cit avem recoltat, astfel incit sfecla să

pe solele cu sfeclă sute adaptate la nevoile unui transport. „în comuna avem peste 100 de ate- spune primarul Florian zilnic circa 100

nu rămînă pe cîmp nici o z! sau o noapte".La Borcea, cele două cooperative agricole și trei întreprinderi agricole de stat au o suprafață totală de 650 hectare cu sfeclă de zahăr, recoltarea ei începind în toate unitățile cu o zi înaintea raidului nostru. Lăudabil era faptul că în seara aceleiași zile întreaga cantitate de sfeclă a fost expediată spre Călărași.— cale de 30 kilometri — In tractoare cu trei remorci,Refăcînd și noi aceste trasee ne-am oprit la cele trei întreprinderi de industrializare a sfeclei de zahăr. Dacă la Fundulea reparațiile erau terminate și procesul tehnologic putea începe, în schimb la cele din Oltenița și Călărași se mai ridicau încă unele probleme. La Călărași, de pildă, încă nu este încheiat contractul cu Combinatul siderurgic— furnizorul de agent termic, iar șantierul Călărași al Antreprizei de Construcții Industriale București încă nu a terminat lucrările necesare la silozul de zahăr, probleme care se cer grabnic rezolvate, pentru ca fabrica să înceapă peste cî- teva zile producția. Și la Oltenița se impun măsuri urgente pentru terminarea 'lucrărilor necesare la cazanul de 100 tone în nerii lui în funcțiune rele zile. Toate aceste impun a fi lichidate intimp, cu atit mai mult cu cit producția de, sfeclă de zahăr se anunță foarte bună in tot județul și trebuie făcut totul pentru forme la timp in zahăr.
Mihailcorespondentul „Scinteii

vederea pu- în următoa- „restanțe" se cel mai scurt
ca ea să se trans- și in totalitate
DUMITRESCUw

VASLUI: Prea puține furaje in depozite
Pină la această dată, !n unitățile agricole din județul Vaslui au fost depozitate 56 000 tone de fin. ceea ce reprezintă doar 55 la sută din necesar și 58 150 tone suculente. Puțin dacă ne raportăm la data la care ne aflăm. Că se putea mai mult ne-o dovedește faptul că. la suculente, de exemplu. întreprinderile agricole de stat au în stoc cu 50 la sută mai mult decit cantitățile prevăzute. De asemenea, chiar și la fin există nu-

meroase unități care au strîns și pus la adăpost cantităti îndestulătoare și de bună calitate, unele mal mari decit în anii anteriori. între acestea sînt întreprinderile agricole de stat Vetrișoaia. Laza, Vaslui. Huși, asociațiile economice intercooperatiste de creștere a animalelor Codăeștl, Murgeni. Costești. Rîșești. cooperativele agricole din Rebricea. Zăpo- deni, Berezeni, Costești, Tanacu, Duda-Epureni, Albești ș.a. Tovarășul

Ion Dtma, director cu producția zootehnică la direcția agricolă județeană, ne spune că. pentru a compensa lipea finului, au fost luate măsuri să se stringă și transporte mai multe grosiere., în total, se află depozitate 141 000 tone grosiere, cu 73 la sută peste prevederi, și 8 200 tone pleavă.De ce unele unități agricole nu au în stoc decit foarte puțin fin ? Pentru că. în loc să scoată animalele la pășunat și să usuce iarba rezultată din coasele. I și a II-a, in prima parte a anului, aceasta a fost dată, în mare parte, in hrana animalelor. întrucit a intirziat și efectuarea la timp a primelor coasa la trifolie- ne, cooperativele agricole din Grivi- ța. Ivești, Pogănești, Poenești, Băl- teni, Dodești și alte unități, îndeosebi din consiliile agroindustriale Birlad, Ivănești. Banca, Ștefan cel Mare, nu au decit cantități mici de fin.Ce se Întreprinde concret pentru asigurarea cantităților de furaje necesare ? Așa cum am constatat in unități din consiliile agroindustriale Fălciu. Codăești și Huși, se execută acum coasa a IH-a la lucernă, cantitățile rezultate fiind preparate in amestec cu paie și puse la adăpost. Au fost cosite de-acum aproape 70 la sută din cale 12 860 hectare cu lucernă. Totodată, la Indicația comandamentului județean pentru agricultură, se acționează în cele mai multe unități pentru stringerea și depozitarea a tot ceea ce oferă cîmpul : vreji de fasole, mazăre, iarba de pe pajiștile naturale și liziere, masa-verde de pe miriștile lăsate special in acest scop. „Folosim toate sursele de completare a bazei furajere — ne spune Ion Ne- tedu. președintele Consiliului Agroindustrial Huși. Am trecut, de pildă, și noi, dar acționăm încă timid, la amonizarea paielor și îndeosebi la Ipsilozarea lăstarilor viței de vie. Sigur, vom completa necesarul pentru perioada de iarnă cu grosiere, pe care le avem în acest an din a- bundență, dar ne preocupăm și insistăm să extindem experiența bună a unor unități din consiliu, pentru ca și aceste resurse, pină acum insuficient valorificate, să contribuie mai mult Ia îndestularea cămărilor zootehniei". Sînt necesare măsuri e- nergice ca in fiecare unitate agricolă să se asigure cantitățile de furaje necesare, să se organizeze a- plicarea metodelor cunoscute de preparare a grosierelor.
Petru NECULA corespondentul „Scînteii “

în aceste zile, constructorii de autocamioane din Brașov au înregistrat un nou și remarcabil succes: realizarea autocamionului cu numărul 700 000. Așadar, in cei 35 de ani de fabricație s-au produs 700 000 autocamioane, din care 625 000 in perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea al partidului. Este un drum glorios, care nu înseamnă numai ritmuri inalte de creștere, ci și o largă diversificare a fabricației. Pentru că în cei 35 de ani uzina din Brașov a realizat nu mai. puțin de patru generații de autovehicule, intr-un număr mare de variante, echipate cu motoare cu puteri cuprinse intre 90 și 360 CP și cu capacități intre 2,5 tone și 26 tone sarcină utilă, capacități care in cazul autotrenurilor se ridică la 40—50 tone. Ultimele două generații de autocamioane, echipate cu motoare diesel, se' caracterizează printr-o seamă de îmbunătățiri constructive și tehnologice, care le-au ridicat mult performanțele tehnico-funcționale și economice, cum ar fi greutatea și consumul de combustibil pe CP mal reduse, fiabilitatea mai bună și altele, îmbunătățiri care le fac mult mal competitive. Printre realizările din ultimul timp se inscriu și autocamioanele echipate cu motoare cu sistem de răcire intermediară. soluție care permite creșterea mai accelerată a puterii motorului și reducerea consumului de combustibil. O dovadă a prestigiului de care se bucură pe piața mondială autocamioanele produse la Brașov o constituie și faptul că ele au fost exportate in peste 40 de țări, iar motoarele livrate direct la1 export contribuie la dieseliza- rea parcurilor auto din diverse țări, printre care China si Cuba.Dezvoltarea și diversificarea fabricației de motoare a constituit fundamentul solid pe care s-a dezvoltat o puternică industrie de mijloace de transport rutiere și alte mijloace mecanice. Motoarele diesel produse la Brașov echipează astăzi zeci de produse din multe sectoare, cum sint unele tipuri de tractoare, combine autopropulsate pentru cereale și porumb. utilaje terasiere. excavatoare. unele tipuri de autobuze etc. în același timp, pe autoșasiurile fabricate la Brașov se execută o largă gamă de autovehicule speciale : autotrenuri frigorifice și de mărfuri generale, autobasculante, autocisterne pentru lichide petroliere și alimentare, automacarale, utilaje petroliere.Dezvoltarea fabricației de autocamioane a fost posibilă datorită creării unei puternice baze tehnice, de nivel mondial. Este suficient să arătăm că fabricația uzinei numără aproape 500 linii tehnologice, gradul de mecanizare fiind de peste 80 la sută. Demn de relevat este și faptul că peste 40 la sută din dotare o formează liniile tehnologice, agregatele și utilajele executate prin autoutilare. printre care un loc Important îl ocupă cele 32 linii automate executate cu forțe proprii.Toate aceste realizări sint dovada cea mai elocventă a capacității și forței industriei noastre socialiste, a valorosului ei potențial creator, care in special după Congresul al IX-lea al partidului a reușit să dezvolte una din cele mai puternice și dinamice ramuri ale economiei naționale, fără de care orice proces economic și social ar fi fost de neconceput.
Nicolae MOCANU corespondentul „Scînto»"
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MUNCA POUTICO-IDEOLOGICĂ, CONCRETĂ, 
CONVINGĂTOARE, EFICIENTĂ

Activitatea unităților industriale din municipiul Tirgoviște înregistrează progrese simțitoare, mai cu se^mă pe plan intensiv-calitativ, fapt ce se reflectă direct în eficienta e- conomică sporită, în competitivitatea mai înaltă a produselor, in creșterea producției pentru export. Dar rezultatele obținute pînă în prezent se cer a fi ridicate la cote mult superioare în perioada următoare, perioadă jalonată eu rigoare științifică de documentele pentru Congresul al XlV-lea al partidului. O contribuție tot măi importantă la înfăptuirea obiectivelor de plan este chemată să aducă munca politico- îdeologică, căreia t se cere o mai t mare putere de înriurire și mobi- t jizare a colectivelor de oameni ai i muncii.
1'• — în planificarea, organizarea și* desfășurarea întregii activități de■ propagandă pornim de la aprecierea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, potrivit căreia trebuie înlăturate ră-minerile în urmă care mai există in acest domeniu — ne spune tovarășa Elena Torna. secretar al comitetului municipal de partid. Avem în vedere atît îmbunătățirea și diversificarea formelor și metodelor pe care le folosim, a conținutului acțiunilor și manifestărilor politico-educative, cît si atragerea în sfera de influență a acestora a unui număr cît mai mare de oameni. Urmărim, totodată, ca aceasiă activitate șă dobîndească pretutindeni <m caracter sistematic, să se desfășoare. dacă se poate spune așa. în „foc continuu", eliminind definitiv aspectele de formalism sau de muncă in* campanie.Cele afirmate mai sus iși găsesc 

o acoperire deplină în fapte, așa cum am putut constata în organizații de partid din unități reprezentative ale municipiului. La întreprinderea „Romlux". Consiliul de Educație Politică si Cultură Socialistă adoptase de curînd programul special de măsuri politico-ideologi- ce și culțural-educative in sprijinul îndeplinirii planului anual în lntimpi» narea Congresului al XIV-lea a! partidului și trecuse la aplicarea lui. Propaganda vizuală a fost îmbogățită. înnoită cu chemări și îndemnuri inspi-

rate din recentele expuneri ale secretarului general al partidului ; realizarea producției este urmărită pe baza unor grafice amplasate in locuri vizibile, pe zile și secții ; între formații de lucru și linii de fabricație au fost lansate chemări la întrecere. Deși volumul exportului a crescut mult fată de anul trecut, iar planul „la zi** a fost depășit Ia a- cest important indicator, activitatea de propagandă menține în actualitate, fără întrerupere, cerința intensificării preocupărilor pentru ridicarea calității produselor și a caracteristicilor tehnice ale acestora', a eficientei economice. Citeva mese

disciplină tehnologică, de tergiversare în soluționarea unor probleme de producție, de neglijență și dezinteres. La întrebarea dacă munca politico-educativă a oferit soluții operative în astfel de situații răspunsul nu a fost întotdeauna pozitiv. Colectivele gazetelor de perete. bunăoară, n-au renunțat la practica de a scrie articole pline de generalități, deși poate chiar in acel moment exista un aspect de acest fel ce trebuia prezentat imediat, pe scurt, intr-o formă incisivă. Iată un alt exemplu : formațiile noastre artistice. care au fost premiate în a- ceastă ediție a Festivalului național
Din experiența unor organizații de partid 

din municipiul Tirgoviște

rotunde organizate recent servesc tocmai acestui scop : „Din semifabricate de inaltă calitate •— produse de inaltă calitate" — cu muncitori și specialiști din atelierele spirale. prese și sticlărie ; „Reducerea consumurilor de materii prime, materiale și energie — condiție esențială a unei eficiente. superioare" — in secțiile lămpi cu incandescență, lămpi cu descărcări in gaze și sticlărie ; „Rolul specialistului in perfecționarea organizării și modernizarea proceselor de producție" — cu cadrele tehnice și economice.. Ceea ce este semnificativ pe planul rezultatelor iși găsește reflectarea, după caz, la gazetele de perete sau. vitrinele calității din. secții.— Cele mai numeroase acțiuni politico-educative pe care le organizăm sint. cele menite să contribuie la înfăptuirea sarcinilor economice — remarcă tovarăș-ul Cornel Ange- lescu. secretar adjunct al comitetului de partid. Doresc să rețineți ca nu planificăm nimic la întîmplare, fără un țel precis, că sursele noastre de inspirație sînt.. înainte de toate. programele și planurile operative și de perspectivă. Este adevărat că unitatea noastră se poate mindri cu nenumărate- realizări remșircabile ; ne mai confruntăm însă.. cu caruri de in-

„Cîntarea României", au oferit prea puține spectacole oamenilor întreprinderii. spectacole așteptate de a- ceștia mai ales pentru faptul că actualul text al brigăzii este de ■ bună calitate — la obiect, plin de umor, antrenant, critic.Colectivul Întreprinderii de Strunguri realizează in. acest, an o producție pentru export cu 50 la sută mai mare decit anul trecut. Pentru a se asigura o reușită deplină în ceea ce privește creșterea susținută a livrărilor pe piețele externe, organizația de partid, consiliul oamenilor muncii de aici au adoptat deviza. ca in fiecare cincinal producția să fie în întregime înnoită și modernizată, deviză înfăptuită în mod exemplar pînă în prezent. In perioada care a trecut din acest cincinal ponderea acestor produse a ajuns la 80 la sută. Este firesc, prin urmare, ea Realizarea acestei sarcini să fie susținută și de acțiuni politico-educative adecvate, atit pentru a o face cunoscută de către întregul colectiv, cit și pentru antrenarea unui număr mare de muncitori și specialiști la transpunerea ei în practică.Un loc prioritar pe agenda de lucru a Consiliului de Educație Politică și Cultură Socialistă îl deține în această perioadă buna desfășu-

rare a invățămintului politico-ideologic. După o primă etapă, in care cunoașterea și însușirea documentelor pentru Congresul al XIV-lea al partidului a fost asigurată prin expuneri în colective ele muncă, s-a trecut la dezbaterea lor aprofundată in cercurile de invătămînt.— Este un bun prilej pentru noi de a valorifica pe un plan superior experiența acumulată pînă acum și, în consecință, de a-i ajuta pe cursant! să pătrundă în esența a- cestor documente de o excepțională însemnătate —. apreciază tovarășul Ilie Teodorescu. secretarul comitetului de partid. Propagandiștii au fost aleși dintre cele mai bune cadre., în frunte cu cele din conducerea întreprinderii, ceea ce constituie un fapt pozitiv. Vom folosi la un număr mai mare de cercuri ca pînă acum -doi propagandiști, care vor tine împreună lecțiile, modalitate eficienfă după părerea noastră, intruciț aceștia se completează reciproc, stîrnesc interesul eursanților și asigură o participare mai largă la dezbateri. Avem in atenție, de asemenea, eliminarea unor aspecte negative din stilul de muncă al unor birouri ale organizațiilor de bază care nu se ocupă îndeaproape de buna desfășurare a învățămîntului politico-ideologic,, care consideră <* întreaga răspundere în această privință revine numai propagandistului. Urmărim să realizăm o legătură mai strînsă decit pină acum intre dezbateri și sarcinile ecoriomice curente ce ne revin.Este evident în activitatea consiliilor de educație politică si cultură socialistă din cele două întreprinderi tirgoviștene efortul pentru îmbunătățirea activității poiitico- ideologice și. cultural-educative. Nu toate activitățile ce s-au organizat au fost pe deplin izbutite, nu tot ce s-a planificat s-a realizat Ia timp, dar cei care conduc aici munca de propagandă' au reprezentarea corectă a acestor stări de lucruri nedorite. au dorința să le elimine și sint în măsură să reușească. Important este ca aceasta să aibă loc cît mai curind.
Gheorqhe MANEA, corespondentul „Scînteii"

Conducerea de către partid
rmare din pag. I)dezvoltării istorice, slntetizind și orificind experiența dobindită în >cesul aplicării creatoare a legită- >r generale obiective la condițiile il noastre, teza cu privire la ro- partidulul.de centru vital șl nanii socialiste — formulată cu ge- ilă profunzime .științifică și cu ne- ;tovit păios' revoluționar de tova- .ășul Nicolae .Ceaușescu. secrețarul general al partidului — exprimă in gradul - cel mai înalt atît locul pe care-î ocupă partidul în ansamblul Vieții sociale, cît și conținutul și modalitățile de exercitare a conducerii politice a tuturor domeniilor și sferelor de activitate. Ideea fundamentală a acestei concepții o constituie integrarea organică a partidului in societate și îndeplinirea funcțiilor din interiorul ei, al organismelor so- cial-politice, al poporului. Identitatea de acțiune, -interese și scopuri dintre partid și mase evidențiază caracterul profund patriotic, social și national al partidului, care, așa cum subliniază tovarășul Nicolae Ceaușescu. demonstrează prin întreagă sa activitate că reprezintă „centrul vital de la care iradiază lumina și căldura dătătoare de viată, conștiința cea mai înaintată a poporului nostru**.Punerea puternică în lumină a concepției despre rolul conducător al partidului ca legitate a desfășurării cu succes a procesului revoluționar. îmbogățirea el cu noile contribuții de mare însemnătate teoretică și practică ale documentelor pentru Congresul al XIV-lea al P.C.R., ale magistralelor cuvîn- tări rostite de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, au o excepțională importanță atit pentru actuala etapă a dezvoltării României, cit și în complexa și acuta confruntare de idei pe plan internațional. Nu e deloc intîmplător faptul că cercurile reacționare, imperialiste, în lupta

lor înverșunată împotriva socialismului, iși concentrează atacurile în primul rind asupra partidelor comuniste, a rolului și caracterului revoluționar al acestora. Așa cum se subliniază în Tezele pentru Congresul al XIV-lea al P.C.R., teoriile despre așa-zisa diminuare a rolului conducător al partidului sifft de ha* tură să lipsească societatea de forța politică cea mai conștientă, cea mai înaintată, înarmată cu concepția științifică despre lume și viață, capabilă să uțiească și să organizeze toate forțele națiunii. Este evident că dacă partidul comunist nu iși asumă răspunderea pentru realizarea programului său revoluționar în Societate se creează un vid politic, care, neîndoios, este umplut de alte forte.Partidul comunist nu poate sâ împartă, cu atît mai puțin să renunțe la rolul său de forță politică conducătoare a societății, fără riscul periclitării grave a înseși cauzei socialismului, a intereselor vitale ale poporului. Tezele potrivit cărora partidul trebuie să cedeze o parte din atribuțiile și răspunderile sale sau să se lase inlocuit .de alte forte politice nu au nimic comun cu teoria revoluționară a clasei muncitoare. cu principiile socialismului științific. sint, in fond, teze capitularde, lichidatoriste, pe care partidul nostru Ie respinge in modul cel mai hotărî t.Intensificînd atacurile împotriva partidelor comuniste, cercurile reacționare din țările capitaliste acționează in actualele Împrejurări — ca și în trecut — sub lozinca creării mai multor partide, dar avînd drept scop lichidarea partidelor comuniste. Viața demonstrează cu forța ei supremă de argumentare — bazată pe fapte.— că,nu poate exista altă forță care să îndeplinească rolul vital al partidului comunist.De asemenea, partidul nostru a- preciază ca extrem de dăunătoare

concepțiile potrivit cărora partidul trebuie să renunțe la caracterul său revoluționar. Dar a renunța la calea revoluționară în epoca celor mal mari și profunde transformări sociale și revoluții în cunoașterea umană înseamnă a ignora înseși legitățile obiective ale dezvoltării Societății. în toate împrejurările. 'partidul clasei muncitoare trebuie să-și păstreze spiritul revoluționar, să se manifeste ca un partid, .alînnoirilor revoluționare, al promovării noului, a tot ceea ce este progresist, înaintat în gindirea și practica socială.Conceptul privind dispariția, în perspectivă istorică, a partidului comunist, enunțat de clasicii socialismului științific, are în vedere procesul legic al trecerii la societatea fără clase, al ridicării conștiinței ideologice și politice a întregii națiuni la nivelul partidului însuși, în condițiile in care în lume vor fi înlăturate exploatarea omului da către om, forțele reacționare, imperialiste. Continuarea procesului revoluționar face ca existența partidului unic al clasei muncitoare, întărirea rolului său politic conducător. dezvoltarea largă a legăturii organice cu poporul, cu toate organismele democrației muncito- rești-revoluționare să constituie o necesitat» obiectivă în construcția socialismului in etapa actuală și în- tr-o perspectivă îndelungată.Trecerea la etapa superioară a societății socialiste multilateral dezvoltate face necesară perfecționarea și dinamizarea continuă a activității organelor și organizațiilor de partid, aplicarea fermă a principiilor și prevederilor statutului, ale democrației și disciplinei de partid, ridicarea continuă a nivelului muncii organizatorice, a controlului de partid, a răspunderii revoluționare a comuniștilor pentru întreaga activitate economică, socială și politică. Sarcinile tot mai complexe ale con-
De la locul de producție pe scena

strucției socialiste cer să se asigure, în continuare,, întărirea politică și organizatorică a partidului, a unității sale politice, .ideologice și organizatorice, a rolului său politic conducător in toate domeniile.Dezbaterea amplă de către întregul partid' și popor a proiectului Programul.ui-Directivă și a Tezelor pentru Congresul al XIV-lea al P.C.R. determină'un nou și dinamizator ăvint/'/.al vieții pdlitice, economice și sociale a patriei, constituie o vibrantă manifestare a unității puternice a poporului în jurul partidului, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Dezbaterea punp în evidentă faptul că, in calitate de proprietari colectivi ai mijloacelor de producție, de producători și beneficiari nemijlociți a tot ceea ce se realizează în România, oamenii muncii sînt hotăriți să apere și să păstreze ordinea socialistă, să întărească și să dezvolte proprietatea socialistă, să facă totul pentru a spori avuția națională, de- monstrînd prin noi. și. însemnate înfăptuiri marea superioritate a socialismului.Intr-o deplină unitate. de cuget și simțire, întregul partid și popor iși exprimă. cu nețărmurită drago'ste și recunoștință deplina adeziune și profunda satisfacție față de Hotă- rirea Plenarei C.C. al P.C.R. din iunie a.c. privind propunerea de realegere a tovarășului Nicolae Ceaușescu, la cel de-al XIV-lea Congres, în suprema funcție de secretar general al partidului — act de profundă semnificație politică și patriotică, opțiune istorică ce se constituie intr-o puternică garanție pentru prezentul și viitorul socialist și comunist al patriei. Intr-o impresionantă unanimitate, muncitorii țăranii, intelectualii, întreg poporul iși manifestă încrederea nestrămutată că, în frunte cu secretarul general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, Partidul Comunist Român, centrul vital al întregii națiuni, va conduce poporul spre noi și strălucite izbînzl, asigurind înfăptuirea cu succes a Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare spre comunism.

învățămintul superior 
și vocația modernizării

Ca în toate domeniile vieții sociale, cu inegalabila cutezanță a geniului său creator, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a determinat, în ultimele decenii, in epoca inaugurată de Congresul al IX-lea a) partidului, reașezarea întregului învățămînt românesc pe baze noi, moderne, revoluționare, capabile să asigure cadre cu o temeinică pregătire pentru dezvoltarea rapidă a economiei, științei și culturii noastre. Prin îndrumările de inaltă competentă științifică și politică ale tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, savant de prestigiu internațional recunoscut, președintele Consiliului Național al Științei și învățămintului, întregul proces de instrucție'și educație dțn țara noastră, modernizat în structurile integrării, are asigurate toate condițiile pentru a contribui plenar la progresul material și spiritual al României socialiste.Ideea fundamentală, care-și găsește expresia directă in concepția integrării invățămintului cu cercetarea și producția, constă în ridicarea la o nouă calitate a întregului proces instructiv-educativ, in creșterea contribuției școlii la formarea și educarea omului nou pe baza celor mai noi cuceriri ale cunoașterii. Revoluția științifică și tehnică este o etapă obligatorie, pe care orice națiune o va parcurge in ascensiunea sa economică și socială. După cum se știe, o caracteristică fundamentală a revoluției științifice și tehnice actuale este aceea că știința devine efectiv o forță nemijlocită de producție. Se poate spune chiar că această caracteristică este obligatorie pentru a putea defini starea de dezvoltare, gradul de progres științific, tehnologic și economic al unei societăți. Pentru a face ca procesul revoluției științifice și tehnice să se constituie intr-adevăr într-o nouă calitate la nivelul întregii națiuni, nu este suficient ca avanposturile cercetării, învățămîntului să genereze soluții revoluționare numai in domenii de vîrf, ci trebuie ca aceste soluții să fie aplicate și generalizate in diferitele domenii ale industriei. agriculturii, transporturilor, medicinii etc. De aceea, evaluarea gradului de dezvoltare a unei Societăți in termenii revoluției științifice și tehnice depinde in mod esențial de viteza de deplasare a noilor tehnologii pe circuitul cercetare-pro- ducție și, evident, de rapiditatea și adaptarea umană, prin intermediul procesului educațional, adică de ceea ce la noi s-a Încetățenit nu numai ca un termen curent „integrarea invățămintului cu cercetarea și producția", ci și ca un concept nou, rod al gîndirii originale, creatoare a secretarului general al partidului, care s-a generalizat în practica noastră cu realizări cunoscute.Pentru realizarea unei asemenea largi conlucrări sociale, în țara noastră au fost create o serie de condiții : un sistem organizat a! cercetării științifice, dezvoltat, eficient și dinamiq, . sistem oare joacă< țjp rpl Integrator in prQeeșul conlucrării ; o strînsă legătură între știință și industrie pe ciclul cercetare-producție, adică cercetare telmologică-proiecta- re, introducerea noilor tehnologii în producție, generalizarea acestora. Aceasta impune însă, în continuare, cerințe majore interdiscipli- narității în cercetarea științifică, mo

dernizării activității de cercetare și proiectare, realizării unei legături permanente a acestora cu producția, cu cerințele economiei naționale in plină dezvoltare, așa cum se prefigurează in documentele pentru Congresul al XIV-lea a.l P.C.R. Din punctul de' vedere al forței umane, al cadrelor, se poate spune că învățămintul, -cercetarea și producția constituie un sistem dinamic în care învățămintul ocupă un loc a- parte, intrucit personalul de cercetare al unei țări, de exemplu, cuprinde pe toți cei ce lucrează în acest domeniu în prezent, dar și pe cei ce vor lucra în viitor, deci și pe acei care fac acum obiectul procesului de invățămînt propriu-zls. Avem în vedere, in același timp, și necesitatea reciclării întregului personal muncitor, condiție statuată la noi în hotă- riri de partid și în legile țării, cerință subliniată cu tărie de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Această necesitate a pregătirii continue permanente derivă, intre altele, din viteza cu care crește cantitatea de informație, precum și din schimbările structurale determinate de progresul revoluției științifice și tehnice, de imperativul adaptării continue a personalului din producție la cerințele schimbărilor tehnologice. Aceasiă a- dâptare este și trebuie efectuată în comun de invățămînt și cercetare.In acest cadru general, deosebit de propice, și învățămintul superior craiovean, Universitatea din Craiova, ctitorie a „Epocii Nicolae Ceaușescu", a cunoscut și cunoaște o dezvoltare continuă, un proces marcant de modernizare și perfecționare. Benefici- indu-se de existența in această instituție a mai multor profiluri (tehnic, economic, agronomic, medical și universitar — filologie, matematică, fizică, informatică), au fost create condițiile esențiale unei activități de prestigioasă ținută științifică și culturală, care au stimulat progresul invățămintului și științei in general, viața spirituală a zonei. Pe marea platformă industrială de est a municipiului Craiova iși desfășoară activitatea facultățile de electrotehnică și mecanică, facultăți ce uispun de spații de invățămint. laboratoare, ateliere de microproducție, cu dotări de inaltă valoare tehnică, Ia care se adaugă baza tehnico-materială modernă a întreprinderii Electroputere, întreprinderii de Utilaj Greu, întreprinderii de Tractoare și Mașini A- gricole, Fabricii de Autoturisme, de Avioane etc., care corespund cerințelor impuse de noua revoluție științifică și tehnică. Asemenea invăță- mîntulul tehnie, învățămintul agronomic și medical dispun de „laboratoare" precum : Stațiunea didactică experimentală, Grădina Botanică, numeroase clinici medicale în continuă modernizare, realizînd în același timp o tot mai strînsă legătură cu unitățile de producție, cercetare științifică și asistență medicală din județ și. din . întreaga. zonă.. Invăță- mjntul. economic, Centrul de științe sociale și Centrul de cercetări eco- ndmice, prirrWAâtizble întreprttite, ‘ iși aduc o contribuție deosebită la valorificarea moștenirii cultural-ști- ințifice a zonei și a țării, la realizarea unor lucrări care reflectă marile realizări ale poporului român în epoca inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului.Pe baza acestei conlucrări organice dintre învățămintul superior cra

Moderna clădire a Facultății de electrotehnică din municipiul Craiova

iovean, cercetare și producție s-a împrospătat fondul de informații, s-a accentuat caracterul practic-apli- cativ al cunoștințelor predate, a sporit contribuția universității noastre la soluționarea unor probleme importante ale economiei naționale. La Facultatea de electrotehnică, spre exemplu, s-a realizat îmbunătățirea performanțelor, a tehnologiilor de fabricație, reducerea cheltuielilor materiale și a efortului valutar la produse ale industriei electrotehnice, a crescut siguranța in exploatare a instalațiilor energetice și reducerea consumurilor energetice, au fost puse in valoare sisteme de conducere a proceselor tehnologice, u- tilizarea calculatoarelor în conducerea optimală a unor asemenea procese. Activitatea de cercetare științifică la Facultatea de mecanică a avut drept urmare, între altele, diversificarea mașinilor-unelte, realizarea de noi scule și dispozitive, modernizarea tehnologiilor, extinderea tehnicii metalurgiei pulberilor și obținerea de noi materiale etc, Ift profilul agronomic. întregul complex al cercetării științifice s-a organizat în lumina indicațiilor secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, conform Cărora facultățile din domeniul agricol trebuie să se integreze plenar in înfăptuirea noii revoluții agrare în județul și In zona de influență. Studiile și cercetările colectivelor da cadre didactice de la Facultatea da științe economice au fost orientata spre perfecționarea mecanismului e- conomico-financiar, a organizării, conducerii și planificării activității economice, spre utilizarea rațională a personalului muncitor în vederea creșterii productivității economic» etc.De bună seamă insă că aceste realizări nu no mulțumesc. Cunoaștem CU toții rolul esențial atribuit cer» cetării științifice și învățămîntului : în Programul-Directivă al Congresului al XIV-lea al Partidului Comunist Român cu privire la dezvoltarea economico-socială a României în cincinalul 1991—1995 și orientările de perspectivă pînă în anii 2000—2010 se specifică la loc de frunte că „activitatea de Cercetare științifică șl introducere a tehnicii noi va fi orientată in direcția înfăptuirii programelor de organizare, modernizare și dezvoltare a economiei",., iar „învățămintul trebuie să formeze cadr» cu o temeinică pregătire profesională, teoretică și practică, in concordanță cu cerințele progresului tehnico-științific, cu prevederile programelor de organizare, modernizare și dezvoltare a economiei". In a» ceastă etapă a dezvoltării sociale, devine deci o necesitate de prim ordin creșterea contribuției învățămîntului ia fundamentarea planurilor și programelor de dezvoltare în diferitele domenii și ramuri ale ve- ții-noastre economico-sociale, inclusiv in elaborarea planurilor dc cercetare, in realizarea și. aplicarea lor în producție. Este, de asemenea, ne- , neaară^Jsi. acțtțalâ-;; p ni&i susținută preocupare pehtrii cercetările in- terdisciplinare, în care invățămin- tul superior are resursa încă hefo- losite integrat In această direcție, ne gîndim nu numai la facultățile care, avind profiluri diferite, pot aborda în comun teme de mai mare complexitate, cl și la promovarea unor cercetări de asemenea natură intre instituțiile de învățămînt, institutele centrale de cercetare, laboratoarele și centrele de cercetare din întreprinderi. Planurile de cercetare, dezvoltare tehnologică și introducerea progresului tehnic, deși angajează colaboratori avizați pentru temele sau domeniile de cercetare respective, nu reflectă suficient potențialul de cercetare de care dispune învățămintul superior și acestuia nu T șe asigură totdeauna condițiile tehnico-materi- ale similare cu cele din cercetare. Sintem, de asemenea, chemați să ne angajăm intr-o mai bună șl rațională folosire a potențialului d» creație din invățămint, pentru realizarea unui raport optim intie activitățile didactice, educative și de cercetare, cu efecte benefice asupra „blocului" învățămint-cercetare-pro- ducție. Ridicarea întregului învățămînt la înălțimea marilor realizări economico-sociale prezente și a o- biectivelor de viitor ne obligă pe toți slujitorii școlii la o sporită exigență față de munca noastră, la eforturi susținute, pentru a traduce In viață, în mod exemplar, mărețele sarcini ce vor fi stabilite de Congresul al XIV-lea al partidului in domeniile învățămîntului și cercetării, pentru creșterea contribuției școlii românești la progresul necontenit al patriei socialiste.
Prof. unlv. dr.
Tiberiu NICOLA , rectorul Universității din CraiovaDe curînd, o nouă premieră. „Sosesc disearâ". de Tudor Mușatescu. a îmbogățit repertoriul teatrului muncitoresc al întreprinderii de Construcții Nave Constanta, eveniment care, se înțelege, a fost întim- pinat cu vădit interes de către toți oamenii muncii de pe acest mare si prestigios șantier naval al tării. De pe docurile uscate sau plutitoare, de la înălțimea amețitoare a schelelor pe marea scenă a Festivalului național „Cintarea României" : trecere care. în timp, a adus navalistilor constănțeni o frumoasă si merituoasă consacrare. Mai întii de toate, acest teatru muncitoresc, care ființează pe lingă clubul întreprinderii de construcții nave, condus cu pricepere si talent de către tinărul si inimosul director Ion Dobre. și-a cîștigat un loc binemeritat in viata culturală a orașului, fiind unicul de acest fel, consolidîndu-și în timp personalitatea. Fiind una dintre verigile importante ale acestui club muncitoresc, reorganizat si modernizat de curînd, pe măsura pretențiilor îndreptățite ale acestui colectiv de oameni ai muncii cu o prestigioasă carte de vizită, formația de teatru a parcurs, in ultimii ani. un drum ascendent, îmbogă- țindu-și în permanență repertoriul, căutînd să-și diversifice, pe măsura disponibilităților existente si a talentului membrilor săi, modul de exprimare artis

tică. prezenta sa scenică. „Fata Morgana". „Tăche, Ianche și Cadîr", „Patru zero pentru noi", „Goi în fața destinului" sint doar citeva dintre spectacolele care mențin cu mult succes afișul teatral al acestei instituții culturale, dovadă fiind, și acesta es-te, desigur, barometrul care indică eficienta muncii artistice, interesul manifestat de către beneficiarii acestui club, harnicii constructori de nave. Numeroasele prezente la concursuri sau la fazele republicane ale Festivalului național „Cintarea României" au fost încununate și ele de succes. în palmaresul acestui teatru figurină citeva prețioase diplome și premii.Din halele de montaj ale navelor pe scenă: un drum pe care il parcurg menu artiștii amatori, coordonați cu dragoste și pricepere de către actorul constăntean Emil Sassu de la Teatrul Dramatic din Constanta.O prezență statornică in mijlocul oamenilor muncii o constituie si brigada artistică a navalistilor. laureată a Festivalului național „Cintarea României", impulsionată în permanență și Îndrumată cu competentă de instructorul Mircea Adam, un „veteran** al genului. Desigur, baza tematică a textelor prezentate de această brigadă este furnizată, nici nu se putea altfel, de rea

litățile concrete ale muncii de zi cu zi ce se desfășoară în acest sector atit de fierbinte al construcțiilor de nave.O formație de muzică ușoară, Creston", cu imprimări la radio si televiziune. laureată a Festivalului național „Cîntarea României", formația de mandoline, avînd in componenta sa si copii ai na- valiștilor. de asemenea premiată la mai multe concursuri si festivaluri, fanfara, prezentă la toate lansările la apă a navelor Zămislite cu atita trudă de făuritorii lor. grupul de dans modern (instructor : Ștefan Fecu) întregesc potențialul artistic de care dispune acest club muncitoresc reprezentativ. Activități deosebit de utile se desfășoară in cadrul cine- clubului, al cercurilor pe meserii si diverse alte specialități, condus cu autoritate profesională de cadre bine pregătite (ing. Iulian Chirea. profesorii Cristache Feraru. Eugenia Mișa. Ion Cojocaru. Ilie Belcin. Elena Iacob s.a.).— Organizăm frecvent, ne spune tovarășul Ion Dobre. directorul clubului, pentru oamenii muncii expuneri. simpozioane, dezbateri. schimburi de experiență. Ne preocupăm de găsirea și aplicarea celor mai eficiente metode de formare și dezvoltare la tineri a unei gîndiri economice în pas cu cerințele mereu crescinde ale producției. ținînd cont, de

sigur. de specificul muncii de navalist. de cerințele oamenilor, ale ridicării orizontului lor cultural științific. Avem permanent in atenție educația patriotică a oamenilor muncii din întreprinderea noastră și in acest scop, cu sprijinul factorilor de răspundere din județ, al unor specialiști. profesori de istorie, muzeografi. activiști ai partidului, organizăm acțiuni cpmplexe. vizionări colective la muzee, dezbateri, colocvii, mese-rotun- de pe o problematică foarte vastă. Unui mare număr de acțiuni de acest gen le asigurăm cadrul de desfășurare fie la locurile de muncă, fie in căminele de nefamiliști, unde ne integrăm în organizarea mal atractivă, mai eficientă a timpului liber al tinerilor. In fiecare joi organizăm seri distractive pentru tineret. Sub genericul „Azi clubul vă aparține", organizăm pentru oamenii muncii interesante si a- tractive activități. Dispunem și de o bibliotecă cu peste 25 000 de volume, unde periodic se desfășoară diverse acțiuni cu cartea. Dorința noastră este de a fi si în viața cultural-ar- tistică la fel de reprezentativi. cel puțin pe măsura seriozității și responsabilității cu care navalistii s-au afirmat, în acești ani. în marea competiție a construcțiilor de nave.
Lucian CRISTEAcorespondentul „Scînteii*

(Urinare din pag. I>în urmă, cu mulți ani în urmă.— Atunci m-am maturizat. mi-am luat viața in propriile milni, cum se zice. Am priceput toate implicațiile verbului „a fi" — pe toate deodată, într-o singură noapte. Am surprins o discuție șoptită între părinții mei : se întrebau îngrijorați ce viitor îmi vor putea asigura în acfeastă așezare ? Eu nu le-am spus nimic, m-am prefăcut că dorm, dar a doua zi hotărîrea mea era luată : m-am înscris la o școală profesională de sticlărie in Turda, pentru care se căutau elevi. Decizia a fost primită în familie cu strîn- gere de inimă. La plecare, tata mi-a dat și bani de întors, convins câ nu voi rezista multă vreme departe de casă. Am rezistat; trebuia ! în noua meserie am intrat cu spaimă ; nu mă împinsese pasiunea — era un lux pe care nu mi-1 puteam îngădui ; mă împinsese nevoia. Pe atunci, la noi, în Dorohoi, nu se vorbea de sticlă ; despre meseria de sticlar nimeni n-a putut să-mi spună mare lucru. Cind, la Turda, m-am suit pentru prima oară pe pod, lingă cuptor, alături de ceilalți suflători la țeava, limbile de foc (care pînă atunci nu-mi

dogoriseră decit basmele copilăriei) m-au îngrozit. Cei tineri nu pot pricepe. Lucrurile s-au schimbat, vremurile așijderea. Cuptoarele au pinze de apă, limbile de foc s-au mutat și ele în istoria acestei profesii. Am terminat profesionala, am făcut armata, m-am căsătorit. A venit primul copil. Am

acasă copilul care începuse și el să se ridice în picioare, să meargă. A început reconstrucția orașului, blocurile frumoase pe care le vedeți; am primit casă. Am văzut multe, am învățat multe, am căutat să-i învăț și pe alții... O viață de om np încape in cuvinte.Maistrul principal specialist Sava Băetu, secretar

și Dorohoiul, le-au fost alocate importante investiții de la bugetul statului. A început construcția unor importante obiective industriale, care au polarizat interesul, e- nergiile, speranțele de mai bine ale oamenilor. A devenit necesară o impetuoasă dezvoltare a construcțiilor de locuințe. S-a făcut
Anii care au clădit destine noi
fost propus I pentru școala de maiștri, am absolvit-o la seral: dimineața fabrică, seara școală. Am prins drag de meserie, meșterii mei ziceau chiar că am talent. Cind s-a deschis la Dorohoi întreprinderea de Sticlă m-am întors acasă. Mi s-a născut al doilea copil. Am pus umărul să ridicăm întreprinderea — eram cițiva specialiști, în rest tineri dornici de muncă, care trebuiau familiarizați cu meseria, cu viața, cu noul statut. Priveam cum se ridică unitatea. cum se consolidează, cum intră in funcțiune noi capacități de producție, cum crește experiența oamenilor, cum se înmulțesc rezultatele bune cu ochii cu care-mi priveam seara

al comitetului de partid al întreprinderii de Sticlă și Porțelan din Dorohoi, nu e specialist in confesiuni, după cum ține să ne încredințeze.De unde începe, prin urmare, istoria nouă a orașului? O zi anume dintr-un an — astfel incit să poată fi caligrafiată pe un certificat — e greu de precizat. La temelia noului Do- rohoi stă, întii de toate, materializarea unei generoase idei a secretarului general al partidului nostru : repartizarea echilibrată, armonioasă a forțelor de producție pe întreg teritoriul patriei. Zonelor rămase în urmă din punct de vedere econo- mico-social, mai cu seamă acestora, între care intra

simțită nevoia unor dotări social-culturale corespunzătoare. Realizările acestea s-au succedat gratie muncii neobosite a oamenilor intr-un ritm alert, au schimbat înfățișarea localității. Pînă aici povestea Dorohoiuiui seamănă cu a multor altor așezări.— Prefacerile s-au desfășurat firesc, intr-o indestructibilă legătură — ține să precizeze primărița localității. Prezentul pe care îl trăim a fost — cu ani în urmă — un viitor pe care oamenii singuri și l-au gindit, singuri l-au dus la îndeplinire. Inițiativa cetățenească care a prefigurat toate aceste realizări s-a dezvoltat, s-a amplificat conti

nuu. Orașul ne reprezintă, ne recunoaștem' în el, l-am ridicat cu propriile noastre puteri. Am fructificat, cu alte cuvinte, investiția dublă • materială și de încredere pe care partidul șl statul nostru ne-a oferit-o.Nu o simplă șansă, ci o posibilitate reală de afirmare. Nu numai o investiție materială — cum a subliniat pe drept cuvînt interlocutoarea noastră — ci. în același timp, o Investiție de încredere.Dorohoiul e un oraș — al doilea ca putere economică — din județul Botoșani.Dacă în perioada rememorată de Sava Băetu oamenii nu știau mare lucru despre meseria de sticlar, astăzi sticlarii formează în Dorohoi un important detașament muncitoresc. Din 9 oameni, unul este sticlar, într-o localitate care numără peste 32 000 de locuitori. Grație sticlei și porțelanului dorohoienii sînt astăzi cunoscuți pe trei continente. Grație muncii neobosite a oamenilor — după mai puțin de un sfert de veac de la relansarea sa economică, socială, .spirituală — Dorohoiul a devenit de nerecunoscut.
Leila MUNTEANU 
Eugen HRUȘCA corespondentul „Scînteii*
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Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia aniversării eliberării României, vă exprim cele mai bune urări de fericire dumneavoastră, precum și poporului român.

OLAV V
Regele Norvegiei

ZIUA NAȚIONALA a marii jamahirii arabe

LIBIENE POPULARE SOCIALISTE

încheierea recoltării unor culturi Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

In telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, «ecretorr 
general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
Românii, comitete județene de partid raportează terminarea recoltării unor c rituri și obținerea de producții mari, superioara prevederilor de pla ..Aceste recolte bogate - se evidențiază In telegrame confirmă Justețea politicii agrare a partidului și statului nostru și reprezintă o puternică mărturie a grijii permanente față de dezvoltarea acestei ramuri de bau a economiei naționale. In anii construcției socialiste, cu deosebire in epoca inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului, agricultura a beneficiat de importante fonduri materiale, ceea ce a permis continua modernizare a mijloacelor de mecanizare a lucrărilor, crearea șl intrcducerea in marea producție a numeroase soiuri și hibrizi de înaltă productivitate. S-a dezvoltat puternic, în această perioadă, cercetarea științifică românească, ale cărei rezultate au fost puse cu operativitate la dispoziția lucrătorilor ogoarelor. O contribuție hotăritoare la realizarea acestor producții mari au adus-o oamenii muncii de la sate - țărani cooperatori, mecanizatori, specialiști -, care au avut posibilitatea, în condițiile marii proprietăți socialiste, să-și valorifice plenar hărnicia, priceperea ți cunoștințele dobîndite.Comitetele județene Ialomița, Dîmbovița, Dolj șl Vrancea ale P.C.R. raportează terminarea recoltării culturilor de floarea-soarelui și realizarea unor producții medii de 5 550, 5 430, 5 360 și, respectiv, 5 306 kg la hectar.In continuarea telegramelor se arată că oamenii muncii din agricultură acționează în aceste zile la eliberatul terenurilor de resturi vegetale și efectuarea arăturilor. Importante alte forțe sînt concentrate la recoltarea și valorificarea legumelor și fructelor, la stringerea ți depozitarea furajelor, la executarea altor lucrări in cimp ți in zootehnie. De o atenție deosebită se bucură finalizarea pregătirilor pentru apropiata campanie agricolă de toamnă, astfel incit toate unitățile să se încadreze în graficele stabilite privind însămințările cerealelor păioase, punîndu-se baze trainice, în acest fel, producției anului viitor.Toți oamenii muncii de la sate — se arată in încheierea telegramelor -- sînt hotorîți să muncească cu dăruire ți responsabilitate pen- tru a obține producții mari la toate culturile, sporindu-și in acest fel contribuția la dezvoltarea generală a țării, la creșterea nivelului de trai al întregului popor.

LA SOIA
ÎN JUDEȚUL IALOMIȚA• întreprinderea Agricolă de Stai Slobozia — 5 550 kg la hectarde Pro- la hectar• Cooperativa Agricolă duc tie Smirna — □ 516 kg• întreprinderea Agricolă de Stat Ograda — 5 503 kg la hectar• Cooperativa Agricolă de Producție Iazu — 5 490 kg, la hectar

LA CÎNEPĂ

PENTRU FIBRA
IN JUDEȚUL CLUJ• Cooperativa Agricolă de Producție Luna — 11 465 kg tulpini la hectar

în momentul in care țara dumneavoastră sărbătorește Ziua sa națională, imi face o reală plăcere să vă adresez, în numele poporului gabonez; al partidului și guvernului său, cele mal vii și calde felicitări, împreună cu urările mele fierbinți de fericire personală, de prosperitate poporului român.Sînt convins că relațiile de prietenie șl cooperare care există Intre țările noastre se vor dezvolta tot mai mult, în interesul reciproc popoare.Cu cea mai înaltă considerație, al celor două
EL HADJ OMAR
Președintele Republicii

BONGO
Gaboneze

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaSărbătorirea Zilei naționale a României ne oferă plăcuta ocazie de a vă adresa dumneavoastră. In numele guvernului și al poporului sanmarinez, cele mai calde urări de pace, prosperitate și bunăstare pentru națiunea română.

MAURO FIORINI 
MARINO VAGNETTI

Căpitani regenți 
ai Republicii San Marino

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

LA FLOAREA-SOARELUI
Județul Ialomița -
Județul Dîmbovița
Județul Dolj
Județul Vrancea

5 550 kg la hectar
- 5 430 kg la hectar

5 360 kg la hectar
5 306 kg la hectar

UNITĂȚI CU PRODUCȚII MARI LA HECTAR
LA FLOAREA-SOARELUI

IN JUDEȚUL DÎMBOVIȚA• Cooperativa Agricolă de Producție Dragodana — 5 420 kg Ia hectar

în telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUSESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, oamenii muncii din unitățile amintite raportează terminarea recoltării culturilor de floarea-soarelui, soia și cânepă pentru fibră și obținerea unor producții mari, superioare prevederilor planului.In aceste zile, forțeie satelor sînt concentrate la eliberatul terenurilor de producția secundară, la recoltatul legumelor și fructelor destinate industrializării și aprovizionării populației, la strângerea și depozitarea furajelor, la efectuarea irigațiilor, ou deosebire pe terenurile cultivate cu plante furajere. ca șl la executarea altor lucrări de sezon.în Încheierea telegramelor se exprimă angajamentul lucrătorilor ogoarelor de a-și spori preooupa- rea. pentru a obține recolte bune la toate culturile, intimpinind astfel cu fapte meritorii de muncă Congresul al XIV-lea al partidului.

Am plăcerea să vă mulțumesc pentru amabilele dumneavoastră felicitări trimise cu ocazia celei de-a 91-a aniversări a proclamării independenței Filipinelor.Vă rog să primiți cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres continuu și prosperitate pentru poporul român.
CORAZON C. AQUINO
Președintele Republicii Pilipine

Cronica zilei

BUCUREȘTIProduse noi, competitiveAcor Jind o atenție deosebită îndeplinirii planului la producția fizică și lă export, pamenil munci: din Capitală au obținut, In perioada care a trecut din acest an, rezultate remarcabile in întrecerea socialistă. Astfel, planul a fost îndeplinit și depășit, livrîndu-se economiei naționale și la export produse ale tehnicii de virf, cum ar fi componente electronice, tehnică de calcul, produc a de mecanică fină șl opti-

că. panouri de automatizare, a- parataj de ioasă tensiune, produse de sinteză fină. Demn de subliniat' este faptul că în perioada care a trecut din acest an, ca urmare a colaborării strînse dintre unitățile economice și institutele de cercetare științifică și inginerie tehnologică, au fost asimilate și puse în fabricație 431 mașini, utilaje și instalații și 309 materiale și bunuri de consum. (Gheorghc Ioniță).

GALAȚI : Un nou tip 
de navăLa Șantierul naval Galați a fost lansată la apă nava de aprovizionate Nord, de 1 290 tdw. Este prima dintr-o nouă serie pentru export și se remarcă prin cîteva caracteristici de construcție, între care prova rabatabilă, care permite încărcarea și descărcarea direct de pe mal. Este o premieră pentru industria navală românescă, la construcția ei aplicîndu-se metode moderne de asamblare, saturare și sudură. (Dan Plăeșu).

în ziua de 31 august a.c., tovarășul Ivan Knotek, membru al Prezidiului, secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia, a efectuat o scurtă vizită de lucru în țara noastră, la invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Român.Cu acest prilej a avut convorbiri cu tovarășul Ion Sîrbu. secretar al C.C. al P.C.R., în cadrul cărora s-a procedat la o informare reciprocă privind preocupările actuale ale celor două partide in legătură cil dezvoltarea economico-socială, perfecționarea organizării și conducerii activității economice și în diferite pite domenii din România și Cehoslovacia.în timpul discuțiilor au fost evidențiate cursul ascendent al raporturilor româno-cehoslovace. hotă- rirea comună de a ie dezvolta tot mai puternic, pe multiple planuri, pe baza înțelegerilor la nivel înalt, in interesul edificării noii orânduiri în România și Cehoslovacia, al cauzei socialismului și păcii. Totodată, a avut loc un schimb de păreri privind ■dezvoltarea continuă a schimburilor și cooperării economice și tehnico- științifice dintre oele două țări, a colaborării dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Cehoslovacia.La convorbiri, desfășurate Intr-o atmosferă tovărășească, de caldă

prietenie, a participat Jan Papp, ambasadorul Republicii Socialiste Cehoslovace la București.Tovarășul Ivan Knotek și persoanele care l-au însoțit au vizitat noile construcții edilitare și cartiere locuințe, obiective economice și cial-cultiirale din Capitală.
★Cu prilejul împlinirii a 50 de de la declanșarea celui de-al război mondial, ambasadorul Republicii Populare Polone la București, Jerzy Wozniak, a organizat, joi. o conferință de presă.în acest cadru a fost prezentată lupta poporului polonez pentru eliberarea de sub ocupația Germanici hitleriste. subliniindu-se. totodată, contribuția României la victoria asupra fascismului, precum sl sprijinul acordat de tara noastră. în situația grea de atunci.Au participat sati de presă presei străine noastră.
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poporului polonez, ziariști români, ata- si corespondenți ai acreditați in tara

Pomicultura
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Domnului colonel MOAMMER AL KADHAFI
Conducătorul Marii Revoluții de la 1 Septembrie TRIPOLICu prilejul celei de-a XX-a aniversări a Marii Revoluții de la 1 Septembrie, yă adresez cele mai calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de'progres și prosperitate poporului libian prieten.îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre țările noastre vor cunoaște o dezvoltare continuă, spre binele popoarelor păcii, înțelegerii și securității inter-român și libian, in interesul cauzei naționale.

Tripoli, capitala libiană, este, fără îndoială, una dintre cele mai pitorești localități de pe țărmul sudic al Mediteranei și in aceiași timp un important centru politic. Aici au avut loc multe momente de răscruce din existența poporului libian. Acum două decenii, populația orașului saluta cu entuziasm victoria Marii Revoluții de la 1 Septembrie 1969, în cursul căreia forțele patriotice, conduse de colonelul Moammer Al Kadhafi, au răsturnat regimul monarhic feudal, deechi- zind o nouă pagină în istoria țării. Dacă pină atunci Libia era cunoscută ca o țară slab dezvoltată, aile cărei bogății încăpuseră pe mîinile monopolurilor străine, în perioada următoare ea s-a angajat pe calea dezvoltării economico-sociale de sine stătătoare. Cu fondurile obținute din comercializarea petrolului, principala avuție națională, regiuni întinse din nord, unde trăiesc majoritatea celor 3.5 milioane locuitori, ca șl din zona Saharei, și-au schimbat radical înfățișarea. S-au înălțat complexe petrochimice, combinate metalurgice, întreprinderi ale industriei ușoare ; a luat un puternic avint acțiunea de • Valorificare a pămînturilor deșerti- ce. în răstimpul care a trecut de la evenimentul aniversat, ca urmare a construiri! unei întinse rețele de canale de irigații, au fost cîștigate pentru agricultură peste un milion de hectare de teren.♦Cu prilejul Zilei naționale a Marii Jamahirii Arabe Libiene Populare Socialiste — cea de-a 20-a aniversare a Marii Revoluții de la 1 Septembrie — joi a avut loc, în Capitală, o manifestare culturală, organizată do Institutul Român pentru Relațiile Culturale cu Străinătatea, în cadrul căreia au fost prezentate impresii de călătorie din această țară și s-a vizionat un film documentar libian.
ț
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NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

O Imagine elocventă a importantelor transformări înregistrate în această perioadă o oferă însusi Tripoli. Altădată redus ca număr de locuitori, el numără astăzi o populație de peste 600 000 de persoane ; perimetrul orașului se extinde, iar acțiunea de modernizare înaintează în ritm rapid. Dincolo de zona portului maritim și a pieței Ashuada, dominată de zidurile citadelei medievale, se înalță cartiere noi, cu o arhitectură modernă, ou blocuri de locuințe avînd 4—16 etaje. Noua autostradă care leagă aeroportul cu centrul orașului străbate renumita „Colină verde", unde în ultimii ani constructorii români au ridicat unul dintre cele mai frumoase poli.Animat nie față toate popoarele care au pășit pe calea dezvoltării de sine stătătoare, poporul român urmărește cu interes și simpatie succesele obținute de tinăirul stat din nordul Africii, între Republica Socialistă România și Jamahiria Libiană s-au statornicit relații de fructuoasă colaborare, în dezvoltarea cărora un rol determinant au avut lntilnirile dintre președintele Nicola-e Ceaușescu și colonelul Moammer Al Kadhafi, care au deschis, de fiecare dată, noi perspective oonlucrăril multilatera- rale româno-libiene. în interesul ambelor popoare, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.
★Au participat membri ai conducerii I.R.R.C.S., ai Ligii Române de Prietenie cu Popoarele din Asia și Africa, reprezentanți al Ministerului Afacerilor Externe, un numeros public.,A fost prezent Mohammed AI. Baruni, secretarul Biroului Popular al Marii Jamahirii Arabe Libiene Populare Socialiste la București.(Agerpres)

cartiere ale orașului Tri-de sentimente de prlete- de popoarele arabe, de
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★La galeriile de artă din municipiul Bacău a fost deschisă, joi. expoziția etnografică canadiană „Poporul cedrului". Expoziția ilustrează bogăția si originalitatea a’•tei indienilor <3e pe coasta de vest a Canadei, măiestria si talentul lor în realizarea unor frumoase lucrări executate in lemn de cedru.La vernisai au luat parte reprezentanți ai organelor locale de stat, oameni de cultură, un numeros public.A fost de fată Saul Grey, ambasadorul Canadei la București.
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Creșterea In ritm înalt a producției de fructe in țara noastră se bazează pe un vast program de folosire a terenurilor în pantă și pe generalizarea tehnologiilor de cultivare intensivă a pomilor. Așa cum se prevede in proiectul Programului- Directivă pentru cincinalul următor și, în perspectivă, pină in anii 2000— 2010, pomicultura va cunoaște o dezvoltare susținută, activitatea din a- cest sector căpătînd tot mai mult trăsăturile specifice unei pomicul- turi de tip intensiv și Înaltă eficiență economică. In acest sens, sarcini de mare răspundere revin cadrelor care lucrează in domeniul cercetării, care au datoria să acționeze in vederea înfăptuirii indicației date de tovarășul Nicolae Ceaușescu referitoare Ia dezvoltarea cercetării tehnico- științifice. La infăptuirea acestei importante Sarcini pornim de la realizările pe care le-am obținut și pe care va trebui să le amplificăm foarte mult. Că acest lucru este cu putință poate fi demonstrat prin ce s-a realizat pină acum în ce privește dezvoltarea poiniculturii în județul Olt, prin generalizarea în producție ■ rezultatelor cercetărilor efectuate.Patrimoniul pomicol al județului Olt Se întinde pe aproape 14 000 hectare. Ponderea o deține prunul — specie tradițională în zonă, dar căreia mult timp nu i s-a acordat atenția cuvenită în raport cu cerințele. Nu s-a acordat, de altminteri, atenția cuvenită nici altor specii. Aceasta a durat pină cînd uneia dintre unitățile agricole de stat i s-a schimbat profilul, dobîndind atribuții de cercetare in domeniul pomlculturii : Stațiunea de Cercetare și Producție Pomicolă Streiești-Sîmburești, înființată in 1981. încă din 1983 Stațiunea avea profilată problematica de cercetare științifică pe cultura șl valorificarea prunului.Activitatea stațiunii este profilată pe trei mari direcții : cercetare in domeniul pomiculturil. îndrumarea și coordonarea pomiculturil din județ, producția propriu-zisă in fermele proprii. Se înțelege că aceste trei direcții de acțiune sînt strins legate L între ele. cercetarea fiind integrată r organic cu producția. La stațiunea y noastră se face efectiv din știință un mijloc de producție, așa cum a cerut în repetate rinduri secretarul general al partidului și cum s-a subliniat, ca deziderat permanent pentru agricultură, și in magistrala cu- vintare de la Plenara C.C. al P.C.R. din 27—28 iunie a.c. Conform unul bogat și complex program de modernizare și dezvoltare a pomiculturil din județ, a fost asigurată baza materială de producere de material săditor de calitate. Au fost organizate trei ferme specializate numai în a- cest scop, unde sint obținuți pomi eu valoare biologică ridicată, prin

care se asigură Întreg necesarul județului, creindu-se disponibilități pentru livrări în alte județe sau la export. Din 1981 și pină în prezent, stațiunea a produs aproape șapte milioane de pomi șl arbuști fructiferi. Materialul săditor pomicol realizat în pepiniere este constituit din soiuri rezistente la boli și infecții virale, la care stropirile să fie minime sau reduse in totalitate, urmărin- du-se ca in 10—15 ani să se ^sigure restructurarea producției pomicole sub aspect sortimental. în același- context, subliniem faptul că în stațiune aii fost elaborate și puse la punct tehnici de vîrf in Înmulțirea soiurilor și portaltoilOr, in special la prun, prin culturi de țesuturi, plantele devenind astfel libere de viroze. Prin acest procedeu, timpul de producere a materialului săditor este redus de la doi ani la numai trei luni, cu toate avantajele economice ce decurg de aici.Fiind unica stațiune de cercetare din țară cu o specializare strictă in cultura prunului, se poate aprecia că unitatea de la Strejești are rezultate clare în ce privește repunerea în drepturi a acestei specii cu pondere in pomicultura românească. în activitatea de ameliorare au fost creați peste 25 000 hibrizi de prun, iar îrtcepind cu 1990 se vor omologa primele soiuri din această specie, soiuri rezistente la boli șl dăunători. cu fructe de calitate, destinate noilor livezi de tip intensiv.în scopul creșterii producție! de fructe, tehnologiile nou introduse sînt încercate mai Îtltîi îh unitate și apoi extinse in județ. Avem in vedere modernizarea plantațiilor vechi șl aducerea lor la un potențial normal de producție, realtoirea plantațiilor noi. dar cu sortiment necorespunzător. concentrarea producției, organizarea de ferme specializate. Asemenea soluții șl metode, verificate în practică, au dus la creșterea treptată a producțiilor, ajun- gîndu-se ca, în medie, la hectar gă se obțină peste 10 tone fructe la prun și 25—30 de tone la măr. O acțiune de pionierat, în acest sens, o constituie combaterea biologică a dăunătorilor, la stațiunea Strejești funcționind o stație-pilot denumită sugestiv „blofabrlcă", unică în țară, în care este produs material biologic ce distruge pe cale naturală dăunătorii specifici din plantațiile pomicole. Acest procedeu va substitui treptat combaterea chimică cu cea pe cale biologică, metodă ce nu perturbă echilibrul ecologic, este nepoluantă. neafectind fructele, plantele și solul. S-a ajuns ca. pe această cale, să se combată dăunătorii pe 5 000 hectare anual și există asigurată baza materială de producere a materialului biologic pentru-protejarea unor suprafețe și mai mari, cu

apropiată a asigurării poiniculturii din întregulperspectiva necesarului județ.
De mare ....... __ . .rea eficienței economice in pomicultură, care se realizează prin sporirea producțiilor la unitatea de suprafață. In acest scop au fost elaborate sisteme de cultură noi, prin sporirea densității prunului de la 200 pomi la hectar, ciți erau in trecut, la 500—800 în sistem de cultură cti benzi de trafic tehnologic, care, pe terenurile în pantă, exclud lucrările de terasare. Prin acest procedeu s-au atins niveluri de 20 tone fructe la hectar. O altă tehnologie nou introdusă constă în renunțarea la așa-zisul „ogor negru", prin experimentarea și apoi generalizarea inierbării totale a plantațiilor, procedeu care nu afectează cantitatea și calitatea recoltelor. în plus, este eliminat consumul de combustibil șl se obține o mare cantitate de furaje. Pe această cale au putut fi organizate unele ferme zootehnice. cu citc 200 vaci, care incep să-și sporească' tot mai mult producțiile și livrările la fondul de stat.Se înțelege că de la bun început s-a acționat pentru generalizarea experienței proprii privind tehnologiile de exploatare a livezilor la scara întregului județ. Activitatea de control și îndrumare constă, de fapt, în participarea nemijlocită a specialiștilor stațiunii la realizarea in unitățile. agricole a principalelor verigi tehnologice, cit și Ia lucrările de modernizare, de intensivizare. Sint organizate schimburi de experiență, demonstrații practice in unități cu rezultate de frunte, simpozioane ș.a. De cițiva ani se desfășoară, cu participarea unui mare număr de cercetători și specialiști, o amplă manifestare sub genericul „Zilele prunului". in cadrul căreia se susțin comunicări și referate ale specialiștilor cu preocupări științifice in domeniu, începînd cu ediția a V-a, din acest an, manifestarea este însoțită de un concurs național — primul de acest fel — al soiurilor de prune destinate consumului în stare proaspătă. Concursul are loc în mai multe etape. în funcție de perioada de coacere a fructelor. O primă etapă a avut loc pe 15 iulie șl a cuprins județele din sudul țării, ce s-au prezentat cu 50 de soiuri și elite de perspectivă, iar a doua — pe 26 iulie, concursul con- tlnuînd pe măsura ajungerii Ia maturitate a fructelor, tn funcție de soluri și zone climatice.Programul de dezvoltare a pomlculturii județului, întocmit pină in 1995, prevede menținerea aceluiași patrimoniu pomicol, dar și plantarea a 1 600 hectare pe suprafețe care se defrișează, avind prioritate speciile deficitare pe plan național, insă

Însemnătate este crește-
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menținînd procentul actual la prun, în paralel, sint modernizate 4 000 hectare, dublînd sau chiar triplînd densitatea, iar pe de altă parte se profilează unele ferme sau plantații pe sortimente cu destinații precise : export, consum intern, în stare proaspătă, dezhidratate. Acțiuni de acest gen au avut loc la Dobroteasa, Vulturești, Vitomirești, Colonești, Bărăștl, Dobrun, Bobicești, Vergu- leasa. în acest an, acțiunea de extindere a fondului pomicol continuă prin înființarea de plantații noi pe 400 hectare, din care 200 au fost finalizate in primăvară. în urmă cu doi ani au fost organizate și două ferme specializate în cultura căpșunului, concepute ca etalon de organizare atit pentru producerea de fructe, cit și de stoloni pentru viitoarele plantații. Programul căpșunului prevede ca acesta să fie extins pe 1 000 hectare. în acest an vor mai fi plantate 365 hectare, amplasamentele fiind făcute din toamnă, iar terenul — îngrășat Organic. Asistența tehnică, îndrumarea și coordonarea sînt asigurate prin specialiștii stațiunii.Rezultatele obținute în ultimii ani în pomicultura județului confirmă revigorarea acestei îndeletniciri sau, mai bine zis. așezarea ei pe temeiuri științifice, cu eficiență din ce în ce mai mare in producție. De la maximum 2 000 kg la hectar, cit produceau in medie livezile pină in 1980, în prezent majoritatea realizează producții de 6 000—7 000 kg la hectar. In momentul de față există 25 de cooperative agricole care exportă fructe in condiții de eficiență maximă, printre care se disting cele de la Bărăști de Vede, Dobroteasa, Vitomirești, Dej ești, la acestea adăugin- du-se, bineînțeles, fermele stațiunii de cercetare, precum și cele ale întreprinderilor agricole de stat.în lumina documentelor supuse dezbaterii celui de-al XIV-lea Congres al partidului, acționăm in vederea definitivării unor tehnologii de virf în pomicultură și urmărim asigurarea cadrului general pentru generalizarea lor în practică. în acest scop, cele 24 de ferme proprii ale stațiunii din Strejești sînt dispersate în toate zonele pomicole ale județu* lui. constituite in ferme-model. faci- litind îndrumarea, controlul, coordonarea întregii activități micultura județului. Aceasta lea prin care acționăm in practicării unei pomiculturiva, de mare randament și eficiență economică.

vremea

• Teatrul Național (14 7171, Sala 
mare) : Bădăranii — 18 ; (sala Amfi
teatru) : Cineva te iubește — 18 ; 
(sala Atelier) : Fata din Andros — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Amurgul 
burghez — 18,30
• Teatrul „Nottara” (59 31 03. sala 
Magheru) : tntr-o dimineață — iș
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Pescărușul — 18,30
• Teatrul satlrlc-muzical ,,C. Tănase” 
(15 56 78. grădina Boema) : Bună 
seara, Boema 1 — 19 J

din po- este ca- vederea intens!*
Ionită NICOLAESCUdirector,Stațiunea de Cercetare șl Producție Pomicolă Strejeșii-Simbureștl, județul Olt

Prognoza meteorologică pentru inter
valul cuprins intre 1 septembrie, ora 20 
— 4 septembrie, ora 20. In țară : Vre
mea va fi răcoroasă, mal ales la în
ceputul intervalului, iar cerul tempo
rar noros. Ploi, care vor avea si carac
ter de aversă, vor cădea pe alocuri, la 
Început mal ales în nord-est, iar In a 
doua parte a intervalului în regiunile 
vestice. Vintul va prezenta unele in
tensificări în nord-est. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse, !n general, 
între 3 șl 16 grade, iar cele maxime 
Intre 15 șl 25 de grade, local mal ridi
cate în sud. In zonele depresionare și 
la munte se va produce ceață. La Bucu
rești : Vremea va fi răcoroasă, mal ales 
la începutul intervalului, iar cerul tem
porar noros. Ploi de scurtă durată. 
Vintul va sufla slab pină la moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
intre 12 și 16 grade, mai cdbortte în 
prima noapte, iar cele maxime între 
22 șl 25 de grade.

tv
19,00 Telejurnal
10.25 Să nu uităm Învățămintele isto

riei, să nu uităm ce a insemnât 
fascismul I

19,45 România în lume
20,05 Proiectul Programulul-Directlvâ al 

Congresului al XIV-lea al P.C.R. 
— însufletltor program de ascen
siune a României

20.25 Copiii României doresc pacea. Pro-

?ram llterar-muzlcal-coregraflc 
nvățămint — cercetare — produc
ție • O nouă promoție de absol

venți in fața examenului pro
ducției

21,05 Univers, materie, viață. Emisiune 
de educație materlalist-științlflcă

21,35 Bijuterii muzicale românești
21,50 Telejurnal

ACTUALITATEA SPORTIVAHANDBAL. în prima Zi a competiției internaționale masculine de handbal „Turneul Campionilor", ce se desfășoară in orașul iugoslav Doboj, echipa Steaua București a întrecut cu scorul de 23—22 (8—9) formația locală Sloga.Alte rezultate : Steaua Roșie Belgrad — Folks Bank Viena 23—23 (12—13) ; US Cretei! — Hromos Zagreb 27—22 (11—13) ; Grasshoppers ZUrich — Borac Banja Luka 23—21 (12-8).ȘAH. • După 12 runde și disputarea partidelor întrerupte, în turneul de șah pentru „Cupa Mondială" de Ia Skelieftea (Suedia) conduce marele maestru sovietic Gări Kasparov, cu 8 puncte, urmat de Anatoli Karpov (U.R.S.S.) și Nigel Short (Anglia) — cu cîte 7,3 puncte.In runda a 12-a, Kasparov l-a învins pe Vaganian, Short pe Nikolici, Salov pe Ehlvest, Hiibner a pierdut la Korcinoi, Nunn a ciștigat la Por-, tisch, iar partidele Andersson — Rl- bli, Tal — Karpov și Seirawan — Sax s-au Încheiat remiză. • înaintea ultimei runde, în campionatul mondial de șah pentru juniori (20 ani), ce se desfășoară in localitatea co- lumbiană Tunja, pe primul Ioc al clasamentului se află polonezul Ja- sek Gdanski, cu 9.5 puncte, urmat de Ulibin (U.R.S.S.) — 9 puncte, Spasov (Bulgaria) și Dreev (U.R.S.S.) — cu cite 8,5 puncte.ATLETISM. • în concursul international de atletism de la Berna, sportivul elvețian Werner Giinthoer a stabilit cea mai bună performantă mondială a sezonului în proba de aruncarea greutății, cu 22,18 m.

de o milă (Anglia) a Said Aoui- de 3’51”97/• Cursa internațională desfășurată la GâtaShead revenit atletului marocan ta. înregistrat cu timpul 100.MOTOCICLISM. Campionatul mondial de motocros la clasa 125 cmc a fost ciștigat Ia actuala ediție de sportivul american Trempas Parker — 393 puncte, urmat în clasamentul final de italianul Alexandro Pu- sar — 377 puncte.FOTBAL. • întrecerea preliminară tur-retur pentru „Cupa cupelor", dintre Dinamo Tirana și Cernomoreț Burgas s-a soldat in favoarea echipe! albaneze. Cernomoreț ciștigase meciul tur, de la Burgas, cu 3—1, iar în returul de la Tirana rezultatul la pauză era de 0—0, scor promițător pentru echipa bulgară. Dar, după pauză, ștacanții albanezi au marcat nu mai puțin de patru goluri ! Astfel. Dinamo Tirana a obținut calificarea, cu scorul general de 5—3. în primul tur al „Cupei cupelor", Dinamo București va intilni deci pe Dinamo Tirana. ® Cu 10 luni înaintea începerii turneului final al Campibnâtului mondial de fotbal din Italia, lucrările de la stadioanele celor 12 orașe ce vor găzdui meciurile, precum și cele de la infrastructură se află intr-un stadiu avansat, existînd toate premisele ca ele să fie terminate în timp util, a anunțat comitetul de organizare. Totuși. s-a precizat, lucrările de la stadionul olimpic din Roma și cele de la „Sțadio Comunale" din Torino se află într-o oarecare intîrziere față de grafic, datorită creșterii costului proiectului față de estimările inițiale.
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Unitatea si solidaritatea popoarelor, 
a forțelor lor înaintate - garanția 

asigurării păci si progresului
Nu trebuie să se uite învățămintele istoriei privind cel de-al 

doilea război mondial, de la declanșarea căruia se împlinesc 50 de 
ani.

Să avem permanent în vedere că războiul nu poate fi preîn
tâmpinat decît prin lupta unită a forțelor înaintate, a popoarelor de 

< pretutindeni, că problemele dezarmării nu se pot soluționa de cîte- 
va țări, că ele trebuie soluționate cu participarea tuturor popoare
lor, tuturor statelor, a maselor largi populare.

„NU“ construirii de baze militare străine 
pe teritoriul Italiei

Dezvoltarea lumLi contemporane, experiența istorică in ansamblu impun ca o concluzie primordială imperativul întăririi solidarității ți unității de acțiune a tuturor forțelor social-politice progresiste, democratice, realiste, pentru soluționarea problemelor vitale ale popoarelor, pentru înfăptuirea aspirațiilor lor fundamentale de pace, libertate și progres. Este una din ideile de frontispiciu ale întregii politici a Partidului Comunist Român, pusă pregnant în evidență în cuvîntarea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Adunarea solemnă cu prilejul celei de-a 45-a / aniversări a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă.în spiritul unei Înalte răspunderi față de destinele umanității, secretarul general al partidului, președintele Republicii, a proiectat din nou, cu toată tăria, însemnătatea cardinală a întăririi solidarității și unității popoarelor, a forțelor lor înaintate, ca una din cerințele fundamentale impuse atit de învățămintele trecutului, cit și de evoluțiile lumii contemporane. „Avem ferma convingere — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu — că, acționînd in deplină unitate și colaborare, forțele progresiste, antiimperialiste, popoarele de pretutindeni pot să schimbe cursul evenimentelor, pot să dea o perspectivă clară, de soluționare democratică, constructivă a tuturor problemelor din lumea contemporană, pot asigura victoria politicii noi, de pace șl colaborare, de bunăstare și progres, de dezvoltare liberă, independentă, a fiecărei na- țiuni".împrejurările tragice legate de cel ;■ de-al doilea război mondial, de la ț a cărui izbucnire se împlinesc 50 de î. ani, reliefează din acest punct de r .' vedere, în întreaga sa amploare, '( însemnătatea cardinală și necesita- ’ tea imperioasă a acțiunii unitare a popoarelor, de care depinde în mod f hotărîtor soarta umanității.Evocînd momentele hotărîtoare t ale drumului parcurs In pregătirea Iși desfășurarea revoluției socialiste, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat cit de important a fost, în perspectiva istorică, faptul că în fle- i care etapă, în fiecare moment de ; răscruce partidul nostru a pus ac- ! cent pe Importanța unității forțelor revoluționare, democratice. Este un ! ’ merit de seamă al partidului nostru că, sesizînd pericolele grave ce se a- cumulau la orizont o dată cu venirea la putere a hitlerismului, a susținut cu fermitate ideea că apărarea păcii, a libertății și independenței popoarelor este posibilă nu pe calea concesiilor față de cei ce atentează la aceste valori suprem,e, ci prin unirea forțelor înaintate, a maselor In fața primejdiilor, prin realizarea unui zid de netrecut în fața fascismului șl războiului. Tocmai in a- ceastă lumină, secretarul general al partidului evidenția ce urmări grave a putut avea neînțelegerea clară de către forțele progresiste a acestei necesități și că tocmai lipsa de unitate în mișcarea muncitorească, intre forțele progresiste a ușurat instaurarea dictaturii fasciste în Germania și în alte țări, a dus la izbucnirea celui de-al doilea război mondial. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a relevat^ astfel faptul bine cunoscut că cedările și compromisurile în fața fascismului nu au oprit, ci au încurajat agresiunea și războiul, că tranzacțiile, înțelegerile restrinse, realizate prin sfidarea intereselor popoarelor, au netezit drumul spre izbucnirea celei mai teribile conflagrații pe care a cunoscut-o omenirea. în acest context, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat din nou urmările nefaste ale acordului de la Munchen, care a deschis calea cotropirii Austriei și invadării Cehoslovaciei, tot așa cum pactul Ribbentrop—Molotov nu a oprit, ci de fapt a ușurat realizarea planurilor agresive ale Germaniei hitleriste. în același sens s-a înscris și odiosul Diktat de la Vie- na, prin care o parte a teritoriului național al României a fost predată Ungariei horthyste.înțelegînd imperativul vremii, Partidul Comunist Român s-a ridicat chiar de la început la luptă împotriva fascismului, desfășurînd apoi o Intensă activitate în spiritul solidarității cu popoarele cotropite, împotriva pregătirilor de război. Ră- mine Înscrisă la loc de cinste țn analele istoriei marea demonstrație antifascistă și antirăzboinică de la 1 Mai 1939, în organizarea și desfășurarea căreia un rol hotărîtor au avut tovarășul Nicolae Ceaușescu. tovarășa Elena Ceaușescu. în variate forme, clasa muncitoare din țara noastră, poporul român și-au manifestat ferm solidaritatea cu Austria și Cehoslovacia cotropite, cu poporul polonez, cu celelalte popoare Înrobite de fascism.Dacă declanșarea războiului, care e atras in vîrtejul său distrugător cvasitotalitatea popoarelor și statelor lumii, a fost posibilă în condițiile lipsei de unitate, a atitudinii capitularde față de agresor, înfrângerea fascismului este, dimpotrivă, rezultatul acțiunii unite a tuturor forțelor iubitoare de libertate, a popoarelor din marea coaliție antihitle- ristă. Istoria însăși a demonstrat astfel cu putere că. indiferent de dificultățile întîmpinate, popoarele constituie o forță uriașă, in măsură ca, prin lupta lor comună, să-și salveze interesele supreme, să-și apere dreptul sacru la independență și libertate.

NICOLAETocmai In acest spirit. In condițiile grele ale războiului. Partidul Comunist Român, așa cum arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu, a acționat cu întreaga forță și capacitate pentru a organiza lupta Împotriva dictaturii militaro-fasciste și a ocupanților hitleriști, a fost sufletul mișcării de rezistență și a înfăptuit un larg front democratic, de apărare a intereselor vitale ale poporului, a existenței și viitorului patriei noastre, această luptă găsindu-și încununare prin victoria revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă de la 23 August 1944.Punînd sub reflectorul analizei o- biective trecutul, analizînd in spiritul concepției materialist-dialectice realitățile lumii contemporane, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fundamentat, în același timp, cerința realizării unei largi unități și solidarități internaționale pentru soluționarea problemelor cardinale ce confruntă omenirea în prezent.în lumina acestei cerințe, secretarul general al partidului a evidențiat că, deși au fost realizați unii pași pe calea destinderii și soluționării prin tratative a unor stări con- flictuale, situația internațională ră- mine complexă și gravă. Continuă cursa înarmărilor, arsenalele nucleare acumulate prezentînd o uriașă primejdie pentru însăși existența vieții pe planeta noastră ; se insistă în înfăptuirea proiectelor N.A.T.O. privind modernizarea unor categorii de arme nucleare, mizîndu-se în continuare pe periculoasa doctrină a „descurajării nucleare" ; continuă acțiunile de militarizare a Cosmosului; se manifestă cu brutalitate și în forma variate politica de forță și de amestec în treburile interne ale altor state, unele cercuri considerînd că ar fi un moment prielnic de a-și intensifica activitatea de destabilizare a unor țări socialiste ; se intensifică practicile neocolonialiste de spoliere a țărilor sărace de către țările capitaliste dezvoltate, ceea ce duca la adincirea decalajelor, la accentuarea sărăciei ; în înseși țările capitaliste se agravează problema șomajului, care a căpătat de mult un caracter de masă, cresc inechitățile, se adincesc discrepanțele dintre exploatați și exploatatori.în ansamblul lor, aceste probleme privesc toate popoarele, indiferent de mărime, de gradul de dezvoltare, de zona geografică în care se află. Pornind de la această realitate, secretarul generai al partidului a reliefat imperativul acțiunii unite și solidare ca o condiție obiectivă pentru apărarea și promovarea intereselor majore ale popoarelor, pentru realizarea aspirațiilor lor fundamentale. In concepția partidului nostru, numai prin- tr-o solidaritate largă și activă, prin luptă unită poate fi restrins cîmpul de acțiune al cercurilor ce se cramponează de vechea politică și vechea gindîre, opunindu-se mersului înainte al umanității, se poate deschide o perspectivă nouă omenirii.Aceasta presupune, in primul rlnd, acțiunea unită pentru dezarmare, pentru înlăturarea primejdiei nucleare. Un război nuclear ar distruge înseși condițiile de existență a tuturor popoarelor, și de aceea solidaritatea în numele supraviețuirii implică colaborarea, pe plan intern și internațional, a forțelor celor mai largi, indiferent de convingerile lor politice și filozofice. Combătînd concepția nocivă potrivit căreia pacea ar fi fost pînă acum salvată datorită existenței armelor nucleare, tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta că, dimpotrivă, evitarea unei noi conflagrații mondiale în care, în mod inevitabil, s-ar fi ajuns la folosirea acestor arme s-a datorat faptului că în lume s-a dezvoltat puternic curentul de opinie pentru pace și dezarmare, că masele populare, popoarele de pretutindeni s-au ridicat ferm împotriva pregătirilor de război.Cu deosebită acuitate se impune cerința întăririi unității de acțiune a forțelor înaintate, democratice în fața tendințelor de reactivare a organizațiilor neofasciste, de extremă dreaptă, de reînviere a teoriilor de tristă faimă ale nazismului, de intensificare a manifestărilor și propagandei națiorialist-șovine, a tentativelor cercurilor reacționare de a pune în discuție realitățile statornicite după cel de-al doilea război mondial. Este bine cunoscut că intr-o serie de țări, sub privirile îngăduitoare ale cercurilor oficiale, se înmulțesc asemenea tendințe și încercări, stîrnind îngrijorarea crescindă a opiniei publice. Or, se știe că 'tocmai atitudinea 'de toleranță față de fascism, față de concepțiile și practicile sale ultrareacțio- nare, antiumaniste a dus la cea mai mare tragedie cunoscută de istoria universală. Mai mult decît oricind, acum, lecțiile trecutului nu trebuie în nici un caz uitate, ci, dimpotrivă, considerate ca un mobilizator îndemn la vigilență. Forțele social-politice progresiste, democratice,' umaniste din Europa și din întreaga lume, toți cei ce prețuiesc valorile civilizației au menirea de a riposta cu fermitate și a acționa pentru eradicarea oricăror manifestări, oricăror tentative care urmăresc să reinvie și să promoveze ideologia agresiunii, discordiei și urii intre popoare.Unul din obiectivele majore ale unității și solidarității în zilele noastre îl constituie lichidarea subdezvoltării. făurirea noii ordini economice internaționale. Adincirea decalajelor economice, menținerea practicilor de exploatare și spoliere a unor popoare întregi impun întărirea solidarității în lupta pentru de-

CEAUȘESCUpășirea actualei situații grave. în spiritul acestei cerințe, colaborarea dintre România socialistă și țările în curs de dezvoltare se Înscrie ca o contribuție importantă la consolidarea independentei acestora, la creșterea potențialului lor productiv Si cultural-științific. Acționînd neabătut in sprijinul țărilor rămase in urmă. România se pronunță pentru organizarea unei conferințe internaționale, în cadrul căreia să se adopte un program larg în vederea lichidării subdezvoltării și soluționării problemei datoriilor externe ale acestor state, considerind, așa cum arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu. că numai pe a- ceastă cale pot. fi instaurate relații economice noi. de deplină egalitate. care să favorizeze progresul tuturor popoarelor.în concepția de largă cuprindere a partidului nostru. înfăptuirea cerinței supreme a unității constituie chezășia sigură a soluționării ansamblului problemelor ce confruntă în prezent omenirea — necesitatea lichidării vechii politici de forță, de dominație și dictat, a ultimelor vestigii ale colonialismului și a mentalităților de tip colonialist, a soluționării exclusiv prin mijloace pașnice, la masa tratativelor, a situațiilor conflictuale, democratizarea relațiilor internaționale, consolidarea independenței, asigurarea dreptului fiecărui popor la dezvoltare liberă, de sine stătătoare, fără amestec din afară. împlinirea aspirațiilor de progres ale tuturor națiunilor. înfăptuirea acestor imperioase cerințe necesită, mai mult ca oricind, colaborarea strinsă, în condiții de deplină egalitate, a tuturor țărilor. Recunoscind rolul și răspunderea ce revin, în acest sens, marilor puteri, partidul nostru a evidențiat și evidențiază în permanență însemnătatea unei prezențe tot mai active in ansamblul vieții internaționale a țărilor mici și mijlocii, a țărilor in cUrs de dezvoltare și nealiniate, care, constituind majoritatea statelor lumii. sint vital interesate și chemate să joace un rol tot mai sporit in făurirea unei lumi mai bune și mai drepte.Constituie un mare Invățămint al Istoriei că numai pe baza așezării relațiilor dintre state pe principiile independenței și suveranității naționale, egalității depline in drepturi, neamestecului in treburile interne și avantajului reciproc, renunțării Ia forță și Ia amenințarea cu forța, pot fi asigurate pacea, securitatea și înțelegerea intre popoare.în cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu este puternic reliefată politica de solidaritate a partidului nostru cu și intre toate partidele comuniste și muncitorești, în acest cadru, o atenție deosebită s-a acordat și se acordă întăririi relațiilor cu partidele comuniste și muncitorești din țările socialiste, cu statele ce făuresc noua orînduire. Secretarul general al partidului a reliefat. în acest sens, cerința de a se avea mereu in vedere că.' singur, nici un popor nu poate avea siguranța mersului înainte, a victoriei socialismului, că noua orînduire poate fi făurită numai împreună, în- tr-o deplină solidaritate. O însemnătate deosebită are în acest cadru întărirea colaborării pentru soluționarea unor probleme eccr.omico-so- ciale ce confruntă unele țări socialiste. în aprecierea partidului nostru, acționînd in spiritul principiilor socialismului științific. întârindu-și solidaritatea, țările socialiste dispun de capacitatea de a soluționa în mod corespunzător greutățile ivite și a a- sigura progresul lor ecenomico-so- cial. în interesul consolidării și dezvoltării continue a noii orinduiri, înaintării spre forme superioare de civilizație socialistă.Cu aceeași pregnință este pusă în evidentă consecvența acțiunii partidului nostru pentru întărirea solidarității și colaborării cu toate partidele comuniste și muncitorești, în acest spirit, tovarășul Nicolae Ceaușescu a reliefat din nou cerința realizării unei unități noi. superioare, întemeiată pe egalitate. pe respectarea dreptului fiecărui partid de a-și elabora strategia și tactica, potrivit condițiilor concrete în care iși desfășoară activitatea.în concepția partidului nostru, solidaritatea impune, totodată, colaborarea cu partidele socialiste și so- cial-democrate, cu toate forțele progresiste, ca o condiție a lărgirii bazei de acțiune unitară a clasei muncitoare. în vederea promovării intereselor sale fundamentale, pentru lichidarea șomajului, a inechităților, pentru soluționarea problemelor sociale acute și asigurarea unei vieți demne, pentru progres și pace.Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu a pus în evidență învățămintele bogate desprinse de partidul nostru din experiența istoriei și din realitățile lumii de azi. Acum, cind se împlinesc 50 de ani de la izbucnirea celei mai mari conflagrații din istoria omenirii, pe prim plan se impune, fără îndoială, concluzia, susținută permanent de partidul nostru. că stă in puterea forțelor progresiste. antiimperialiste. a popoarelor de a determina, prin colaborarea și-, acțiunea lor unită, schimbarea actualului > curs al evenimentelor și soluționarea problemelor cardinale ale contemporaneității potrivit intereselor întregii omeniri, ale asigurării păcii și progresului tuturor națiunilor.
AI. CAMPEANU

ROMA 31 (Agerpres). — „Asociația pentru pace", amplă organizație obștească din Italia, care reunește in rindurile sale cunosouți oameni politici, activiști obștești, oameni de artă și cultură, și-a exprimat protestul față de intențiile oficialităților de a amplasa in Italia noi baze militare ale N.A.T.O. în legătură cu construirea, in apropierea orașului Crotone, din Calabria, a unei baze pentru amplasarea de bombardiere americane de tip „F-16", capabile să transporte arme nucleare, asociația a anunțat
Manevrele militare din Coreea de Sud 

alimentează tensiunea în peninsulăPHENIAN 31 (Agerpres) — în Coreea de Sud continuă manevrele militare comune sud-coreeano—americane. denumite codificat „Ulji-Focus Lens ’89“ — relatează agențiaA.C.T.C. Au fost mobilizate zeci de bombardiere strategice „B-52“. transportate pe teritoriul Coreei de Sud de la baze militare americane
ORIENTUL MIJLOCIU
• Situația din teritoriile arabe ocupate de Israel in dezbaterea 

Consiliului de Securitate • Contacte politico-diplomaticeNAȚIUNILE UNITE 31 (Agerpres).— Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, întrunit de urgență la cererea grupului țărilor arabe, și-a exprimat profunda neliniște în legătură cu evoluția situației din teritoriile ocupate de Israel și a deplins deportarea de civili palestinieni din aceste teritorii de către autoritățile militare de ocupație is- raeliene. într-o rezoluție, adoptată cu 14 voturi pentru și o abținere (S.U.A.), consiliul cere autorităților israeliene să se abțină de la noi acțiuni de acest fel și să respecte obligațiile ce le revin potrivit celei de-a patra convenții de la Geneva. Consiliul de Securitate cheamă, de asemenea, Israelul să asigure „revenirea imediată și în condiții de securitate" a celor deportați din teritoriile palestiniene ocupate.CAIRO 31 (Agerpres). — Președintele ■ Egiptului, Hosni Mubarak, a avut convorbiri cu Yasser Arafat, președintele Statului Palestina, consacrate în special crizei din Liban, ultimelor evoluții din teritoriile ocupate și problemei palestiniene — relatează agențiile MENA și KUNA.
Suspendarea lucrărilor Conferinței internaționale

cu privire laPARIS 31 (Agerpres). — La Paris s-au încheiat lucrările conferinței internaționale cu privire la Cambod- gia. la întilnire fiind reprezentate Națiunile Unite, 18 state, precum și cele patru părți cambodgiene implicate. Un comunicat anunță că participanta. neputînd deocamdată să a- jungă la o soluție reciproc acceptabilă. au hotărit suspendarea lucrărilor conferinței si cheamă toate părțile să-și intensifice eforturile pentru realizarea unui acord global. Documentul precizează că in următoarele șase luni vor fi reluate consultările cu participantii. în scopul convocării unei, noi conferințe inter
Președintele Afganistanului despre evoluția

situațieiKABUL 31 (Agerpres). — Ultimele trei luni au demonstrat că o parte a opoziției, care nu a dat un răspuns pozitiv Ia inițiativele de pace ale guvernului afgan, a continuat să exercite presiuni asupra unor provincii ale republicii, atacind orașe cu rachete, blocind magistrale de transporturi — a subliniat președintele Afganistanului, Najibullah, în cuvin- tarea rostită la deschiderea sesiunii Consiliului Național (parlamentul)
Noi represiuni rasiste în R.S.A.PRETORIA 31 (Agerpres). — în R.S.A. continuă valul de arestări și persecuții în rîndul populației africane majoritare, care se pronunță împotriva politicii de apartheid. Intre cei arestat! se află și secretarul general al Congresului Sindicatelor Sud-Africane (C.O.S.A.T.U.), Jay Naidu, 

[
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scurt
PRIMIRE LA BAGDAD. Pre- ședinte’e Irakului. Saddam Hussein, l-a primit pe Marwan El Kassem, trimis special al regelui Hussein al Ii rdani ti. vic-premier si ministru de externe. în cursul întrevederii a fost transmis un mesaj din partea șefului statului iordanian referitor Ia relațiile bilaterale și la evoluția crizei libaneze.DECLARAȚIE. Mișcarea Socialistă Panetlenă (PASOK) dorește să colaboreze cu toate forțele naționale progresiste, a declarat Andreas Papandreu, președintele PASOK. El a relevat necesitatea unirii acestor forțe, care. în ansamblu, au Întrunit majoritatea voturilor exprimate in alegerile din luna iunie.POZIȚIE. Cancelarul federal ai Austriei. Franz Vranitzky, s-a pronunțat pentru elaborarea unui document international de bază privind protejarea preventivă a me

ample manifestați! de protest. Lucrările de construcție a bazei continuă, In pofida împotrivirii autorităților locale față de amplasarea unor astfel de obiective periculoasă pe teritoriul Italiei — a declarat Flavio Lotti, activist al „Asociației pentru pace". Trebuie să spunem un „NU" hotărit construirii de baze militare străine, deoarece aceasta privește nu numai regiunea Calabria, ci întreaga Italie — a subliniat autorul declarației.
l

din străinătate. Manevrele — relevă agenția citată — alimentează spiritul de confruntare și atmosfera de tensiune. In încercarea de a se abate a- tentia de la dezideratul comun al poporului coregan de depășire a situației actuale, de reunificare independentă si pașnică a patriei.

Președintele Mubarak a relevat necesitatea reluării activității Comitetului tripartit arab desemnat de Liga Arabă pentru sprijinirea eforturilor de reglementare a crizei libaneze.La rândul său, Yasser Arafat • condamnat acțiunile israeliene în teritoriile ocupate și și-a manifestat îngrijorarea în legătură cu criza din Liban, care, dacă nu va fi soluționată — a spus el — „va crea pericolul Internaționalizării el și divizării Libanului".
★Egiptul șl Kuweitul cheamă toate părțile implicate in criza libaneză să nu escaladeze confruntarea militară și să se îndrepte către o soluționare pașnică intr-un cadru de echitate și egalitate. într-o declarație comună dată publicității la Cairo la încheierea convorbirilor dintre președintele Egiptului, Hosni Mubarak, și emirul Kuweitului. Șeicul Jaber Al Ahmed Al Jaber Al Sabah, este reafirmat, de asemenea, sprijinul față de mișcarea de protest palestiniană din teritoriile arabe o- cupate și față de Organizația pentru Eliberarea Palestinei.

naționale. ne baza progreselor realizate la întilnirea din aceste zile.
★Secretarul general al O.N.U.. Javier Perez de Cuellar, a adresat un mesai participantilor la conferință, în care se arată că. deși lucrările conferinței au fost deocamdată suspendate, Națiunile Unite vor continua să participe activ la găsirea unei soluții politice cuprinzătoare în problema cambodgiana. Cuellar declară că este gata să mențină contacte cu toate părțile implicate pentru convorbiri în vederea încheierii procesului de negocieri cît mai curind posibil, transmite agenția China Nouă.

din țară— relatează agenția T-A.S.S. în același timp, Republica Afganistan a continuat să poarte negocieri cu forte ale opoziției, — a relevat Najibullah — precizînd că acestea s-au soldat cu unele rezultate pozitive. Președintele a reafirmat că guvernul afgan este gata să participe la un dialog național și să organizeze alegeri generale, sub egida O.N.U., arată T.A.S.S.
La Johannesburg, politia a folosit gaze lacrimogene și gloanțe de cauciuc pentru dispersarea unei manifestații studențești la Universitatea Vitwatersrand, iar la Soweto au fost arestate aproximativ 200 de femei care protestau împotriva condamnării ilegale a activiștilor mișcării antiapartheid.

diului înconjurător. El a subliniat că un astfel de document ar trebui să cuprindă toate reglementările privind orientarea societății moderne pe principii ecologice, dezvoltarea cooperării Internaționale in această direcție potrivit principiului prevenirii și protejării mediului.CONVORBIRI AMERICANO- CANADIENE. Primul-ministru al Canadei, Brian Mulroney, a conferit cu președintele Statelor Unite, George Bush, asupra unor probleme privind comerțul bilateral, protecția mediului ambiant și combaterea traficului cu droguri.PLENARA C.C. AL PARTIDULUI CONGOLEZ AL MUNCII și-a desfășurat lucrările ia Brazzaville. Principalele teme analizate au fost pregătirea alegerilor parlamentare de la 24 septembrie și a alegerilor in organele locale ale puterii. în comunicatul final se arată că lis

MIȘCAREA DE NEALINIERE—
factor activ in lumea contemporanăZiua de 1 septembrie este marcată pe plan mondial ca „Ziua nealinierii". consemnind momentul de constituire. in urmă cu 28 de ani. a mișcării țărilor nealiniate, expresie a voinței statelor respective de afirmare liberă și independentă în viata internațională, în afara blocurilor politico-militare. în întreaga această perioadă, mișcarea de nealiniere s-a afirmat ca una din cele ma/ importante forțe ale contemporaneității, participantă activă la lupta pentru democratizarea relațiilor- internaționale. pentru lichidarea politicii de forță si dictat, a colonialismului și neocolonialismului, pentru accelerarea progresului economico-social și consolidarea păcii în lume.Pentru România socialistă, pentru poporul român această aniversare constituie un prilej de a-si reafirma sentimentele de prietenie și solidaritate cu popoarele și țările ce fac parte din mișcarea de nealiniere. Așa cum sublinia președintele NICOLAE CEAUȘESCU, „România dă o înaltă apreciere rolului mișcării de nealiniere in soluționarea problemelor grave ale lumii contemporane, in afirmarea unei politici noi. democratice. de libertate și independentă, de respect al dreptului fiecărui popor de a-și alege liber calea dezvoltării sale economico-sociale".Consecventă acestei poziții principiale. țara noastră s-a aflat în permanentă alături de țările nealiniate, a dezvoltat ample relații de colaborare cu acestea. O contribuție hotărîtoare la întărirea relațiilor dintre România și țările nealiniate au adus întîlnirile și convorbirile purtate de conducătorul partidului și statului nostru cu lideri ai țărilor nealiniate. Hotărirea adoptată la conferința la nivel înalt din 1976 de a se conferi României statutul de invitat permanent la reuniunile și Ia toate activitățile mișcării de nealiniere constituie o elocventă expresie a acestor bune relații statornicite între România și țările nealiniate, o recunoaștere a justeței și realismului politicii de pace si largă colaborare internațională promovate de tara noastră, de președintele Nicolae Ceaușescu, a marelui prestigiu de care se bucură această politică pe arena internațională.„Ziua nealinierii" precede în acest an conferința la nivel înalt a statelor nealiniate, ce se va desfășura în perioada 4—7 septembrie la Belgrad. Prin tematica aflată pe ordinea de zi — pacea si dezarmarea, eliminarea focarelor de criză si conflict, lichidarea subdezvoltării. așezarea relațiilor economice pe baze noi. democratice, problema datoriei externe, oprirea transferului de avuție dinspre țările sărace spre cele bogate, făurirea unei noi ordini economice mondiale —, ca și prin marele număr de state participante, conferința va reprezenta un eveniment deosebit de important al vieții internaționale.Ilustrare a uriașelor transformări revoluționare — politice, economice și sociale — produse în perioada postbelică, mișcarea de nealiniere s-a afirmat ca o puternică forță a lumii contemporane. Semnificativ în acest sens este Însuși faptul că. de la 25 de state membre, cite erau la prima conferință la nivel înalt din 1961. mișcarea de nealiniere cuprinde in prezent 102 țări, la care se adaugă alte state și organizații cu statut de observator și invitat. Practic. în cadrul mișcării de nealiniere se regăsesc marea majoritate a statelor lumii — state cu sisteme economice și social-politice diferite. unite însă prin idealurile luptei pentru dezarmare și pace, pentru apărarea independentei si libertății, pentru lichidarea colonialismului și neocolonialismului.Desigur. în evoluția mișcării de

Reuniuni internaționale consacrate 

soluționării problemei datoriei externeBRASILIA 31 (Agerpres). — La Rio de Janeiro au continuat lucrările reuniunii regionale pe tema datoriei externe a Americii Latine, la care iau parte experți din Argentina. Brazilia, Columbia, Mexic, Peru, Uruguay și Venezuela, țări membre ale „Grupului celor opt" (Panama nu participă). Delegații pregătesc un proiect de document ce va fi supus atenției și aprobării reuniunii miniștrilor de finanțe din regiune, convocată pentru perioada |7—19 septembrie, la Cancun, în Mexic.Dezbaterile au loc pe baza Unei agende de lucru, aprobate în prima zi a reuniunii, agendă care cuprinde, între altele, evaluarea acordurilor interlatino-americane de reducere a datoriilor externe, estimarea rezultatelor cu care s-a încheiat recenta reuniune a președinților băncilor centrale din America Latină, punerea în discuție a unor noi inițiative privind stingerea datoriei externa regionale, aspecte privind 
tele de candidați cuprind reprezentanți ai tuturor păturilor societății congoleze.NUMIRE. Secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, l-a numit pe Elliot Richardson in calitate de reprezentant personal pentru supravegherea procesului electoral în Nicaragua.ACORD. Jamahiria Arabă Li- biană și Ciadul au semnat joi, la Alger, un acord-cadru privind reglementarea pașnică a diferendului de frontieră ciadiano-libian.ALEGERE. Parlamentul Republicii Singapore I-a reales in funcția de președinte al țării pe Wee Kim Wee, pentru un nou mandat de patru ani. Wee Kim Wee a fost ales In funcția supremă In stat In 1985.SEMINAR INTERAFRICAN. în capitala Ghanei au luat sfîrșit lucrările unui seminar regional in problema strategiei de protejare a solului în țările africane. Specialiști din 11 țări ale continentului au adresat chemarea tuturor guvernelor continentului de a Întreprinde acțiuni viabile pentru a rezolva problemele legate de un obiectiv major : fertilizarea terenu

nealiniere au existat ș! momente dificile, impunîndu-se depășirea unor contradicții și adversități; au existat și perioade de ..marginalizare" a acțiunilor sale, de estompare a obiectivelor si scopurilor fundamentale. Desfășurările din viata internațională din ultimul timp, situația gravă si complexă care s-a creat au impus, ca o cerință de cea mai mare însemnătate. Întărirea unității de acțiune a țărilor nealiniate, creșterea rolului lor in solutionarea marilor problema care confruntă omenirea.In lumina acestor deziderate se reliefează, o dată mai mult, justețea poziției consecvente a României, a președintelui Nicolae Ceaușescu privind necesitatea ca toate statele, și in primul rînd țările mici și mijlocii, în curs de dezvoltare, care formează majoritatea covirșitoare a mișcării de nealiniere, să se afirme cu mai multă vigoare in viața internațională, in' promovarea unei politici noi, democratice, în interesul păcii și progresului întregii umanități. în concepția țării noastre, problemele lumii de azi, de o complexitate și gravitate fără precedent, nu pot fi rezolvate doar de cîteva state, oricât de mari ar fi ele. Elocventă, din acest punct de vedere, a fost și recenta reuniune la nivel înalt a „celor șapte țări bogate" — Anglia. Italia, Canada, Franța, S.U.A., R.F.G. și Japonia — care de mai multi ani și-au asumat, cu de la sine putere, rolul de a decide și a stabili orientări privind dezvoltarea economică și socială a lumii. La reuniunea de la Paris, „cei 7“ nu au adus însă nici o contribuție reală la soluționarea problemelor, la depășirea dificultăților grave ce confruntă țările în curs de dezvoltare.Una din problemele cardinale ale Sumii de azi este oprirea cursei Înarmărilor, înfăptuirea dezarmării, în primul rînd nucleare. Pornind de la realitatea incontestabilă că problemele dezarmării privesc toate statele și popoarele, țările nealiniate sint tot mai conștiente de rolul și răspunderea ce le revin pentru a determina adaptarea unor măsuri reale, eficiente în vederea Înlăturării primejdiei de război, asigurării condițiilor pentru dezvoltarea pașnică, independentă a tuturor popoarelor.în legătură strinsă cu un asemenea obiectiv se află problemele subdezvoltării, cele privind datoriile externe, care afectează un mare număr de țări in curs de dezvoltare și nealiniate.Lichidarea focarelor de încordare și conflict din diferite zone ale globului, soluționarea pe cale pașnică, prin tratative a problemelor litigioase care contrapun unele țări nealiniate, sprijinirea luptei pentru lichidarea ultimelor vestigii ale colonialismului, pentru consolidarea independentei economice și politice se înscriu, de asemenea, printre o- biectivele principale avute in vedere de țările nealiniate.în spiritul poziției sale de principiu, România este hotărîtă să dezvolte și în viitor raporturile de colaborare și solidaritate cu țările nealiniate și în curs de dezvoltare, să lărgească continuu cooperarea cu aceste țări. Așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, România va ră- mîne întotdeauna împreună șl va conlucra strîns cp țările In curs de dezvoltare, dintre care majoritatea sint țări nealiniate. în realizarea o- biectivelor de lichidare a subdezvoltării. de progres economic și social al fiecărei națiuni, de realizare a unor relații noi, bazate pe principiile echității și egalității, de Înfăptuire a unei noi ordini economice mondiale, a unei lumi mai bune șl mal drepte pe planeta noastră.
Nicolae PLOPEANU

finanțarea programelor naționale da dezvoltare social-economică a țărilor latino-americane.CAIRO 31 (Agerpres). — La Cairo s-a încheiat seminarul internațional privind datoria externă a Africii, desfășurat la inițiativa Organizației Unității Africane și a altor organizații internaționale. Delegații la lucrări au examinat un cerc larg de probleme referitoare la situația economică grea a continentului african și la căile de ieșire din actuala criză.Participanții — relatează agențiile M.E.N.A. și T.A.S.S. — au cerut convocarea unei conferințe internaționale care să examineze problema datoriei externe a Africii și au recomandat guvernelor țărilor lor să desfășoare o activitate susținută în vederea pregătirii acestui forum, să acționeze, în general, pentru întărirea unității și solidarității dintre statele africane.
rilor destinate culturilor vegetale. După cum se știe, o serie de cauze naturale, intre care perioadele secetoase și deșertificarea, constituie factori reali de degradare a mari suprafețe de teren.PARTIDUL COMUNIST PARAGUAYAN — care in cei 43 de ani ai existenței sale s-a bucurat doar de 180 zile de activitate legală în țară — a cerut în mod oficial autorităților recunoașterea și înscrierea sa ca forță politică legală și permiterea reîntoarcerii din exil a membrilor săi.DIALOG. Patru grupări insurgente columbiene, care au solicitat un dialog direct cu guvernul pentru realizarea reconcilierii naționale, au fost de acord cu propunerea puterii executive de a se începe imediat convorbirile — a- nunță un comunicat oficial apărut la Bogota.ACCIDENT. Pe o șosea din districtul pakistanez Swai s-a produs un grav accident rutier, 54 de persoane pierzîndu-și viața. Un autobuz a căzut Intr-o prăpastie cu o adîncime de 300 de m. Accidentul a provocat, de asemenea, rănirea altor 29 de persoane, dintre care 10 se află în stare gravă.
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