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ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul LIX Nr. 14 648

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

în telegrame se evidențiază că aceste recolte record demonstrează cu puterea faptelor înaltul potențial al agriculturii noastre socialiste. justețea politicii agrare a partidului și statului nostru, hotă- rîrea fermă a lucrătorilor ogoarelor de a transpune neabătut in viață obiectivele noii revoluții agrare. Aceste producții foarte mari — se subliniază în telegrame — reprezintă o grăitoare dovadă a sprijinului consecvent acordat dezvoltării și modernizării agriculturii. ramură de" bază a economiei naționale, materializat în alocarea
Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, o avut loc, vineri, 22 septembrie, ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.La ședință au participat, co invitați, primii- secretari ai comitetelor județene de partid, membrii guvernului, alte cadre de conducere din economie.Comitetul Politic Executiv o analizat MODUL IN CARE AU FOST REALIZATE PREVEDERILE PLANULUI PE PRIMELE 20 DE ZILE ALE LUNII SEPTEMBRIE si a dezbătut SARCINILE DE PLAN PE LUNA OCTOMBRIE Șl PE TRIMESTRUL IV 1989.in legătură cu planul pe luna septembrie, s-a subliniat că s-au obținut o serie de rezultate bune în unele sectoare și domenii de activitate. Cu toate acestea, au continuat să se manifeste o serie de lipsuri, care au făcut ca realizările să nu se situeze la nivelul prevederilor de plan, al posibilităților de care dispune economia națională.Pornind de la concluziile desprinse din analiza efectuată in cadrul ședinței, de la importantele sarcini stabilite pentru luna octombrie și trimestrul IV - perioadă hotăritoare pentru îndeplinirea planului pe 1989 -, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a cerut să se acționeze cu fermitate, in toate domeniile, pentru eliminarea hotârită a neajunsurilor și îmbunătățirea întregii activități, folosirea cu maximă eficiență a capacităților, a forței de muncă, întărirea ordinii, disciplinei și a spiritului de răspundere, pentru indeplinirea integrală o planului.Comitetul Politic Executiv a cerut guvernului, conducerilor ministerelor, centralelor industriale și unităților economice, organelor și organizațiilor de partid să ia măsurile ce se impun și să urmărească, zi de zi, modul cum se înfăptuiește planul, să soluționeze operativ toate problemele de care depinde realizarea nivelurilor de producție ț stabilite pentru ultimul trimestru și pe întregul an. £ O atenție de prim ordin trebuie acordată realizării producției de export ți a exportului, executării și livrării întregului fond de marfă, în condițiile de calitate și la termenele prevăzute in contracte.în ce privește investițiile, s-a indicat să se ia măsuri pentru buna organizare a muncii ți întărirea spiritului de ordine și disciplină in realizarea lucrărilor de construcții-montaj, în vederea recuperării restanțelor și punerii la timp in funcțiune a noilor capacități de producție, precum ți a înfăptuirii in întregime o programului de construcții de locuințe.Subliniind că planul pe octombrie și pe întreg trimestrul IV prevede creșteri importante ale producției in toate domeniile de activitate, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a apreciat că sînt create toate condițiile pentru indeplinirea prevederilor stabilite și a exprimat convingerea că, acționind ț* cu dăruire și abnegație, în spirit revoluționar, t£ comuniștii, toți oamenii muncii vor asigura reali- K zarea in cele mai bune condiții a planului pe întregul an 1989, întimpinind astfel Congresul al £ XlV-lea al partidului cu noi și însemnate succese ; in dezvoltarea economică ți socială a patriei. |> In cadrul ședinței, Comitetul Politic Executiv o f examinat și aprobat, de asemenea, PROGRAMUL PLIVIND AUTOCONDUCEREA Șl AUTOAPROVI- ZIONAREA PENTRU ASIGURAREA BUNEI APROVIZIONARE A POPULAȚIEI CU PRODUSE AGRO- ALIMENTARE SI BUNURI INDUSTRIALE DE CONSUM PE TRIMESTRUL IV 1989.Elaborat pe baza indicațiilor ți cu contribuția directă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, programul reflectă preocuparea permanentă a partidului și statului nostru pentru asigurarea bunei aprovizionări a populației ți ridicarea continuă a nivelului de trai al întregului popor.S-a subliniat că prevederile programului se inscriu in ansamblul măsurilor de perfecționare a organizării și conducerii activităților din industrie și agricultură, de gospodărire rațională a resurselor ți repartizarea judicioasă a fondului de mărfuri pe teritoriu.Cantitățile prevăzute In Programul de auto- conducere ți autoaprovizionare pe trimestrul IV asigură creșteri importante, față de aceeași perioadă a anului trecut, atît la produsele alimentare, cit și la mărfurile nealimentare. Astfel, la carne și produse din carne se prevede o dublare a livrărilor față de trimestrul IV al anului 1988.
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Simbătă 23 septembrie 1989

Sporuri însemnate se înregistrează, de asemenea, la lapte, brinzeturi, pește, la alte produse agro- alimentare, precum și la cartofi, legume, fructe și struguri.Ca urmare a măsurii propuse de tovarășul Nicolae Ceaușescu și aprobată de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R., in ședința din 4 septembrie a.c., privind majorarea cantităților de ulei ți zahăr destinate consumului populației, incepind cu 1 octombrie 1989 se va asigura o aprovizionare imbunătățită cu 20 la sută la ulei și 15 la sută la zahăr.De asemenea, va crește volumul desfacerilor de mărfuri cu amănuntul, precum și al prestărilor de servicii către populație.Comitetul Politic Executiv a cerut guvernului să urmărească permanent indeplinirea de către ministere și consiliile populare a sarcinilor de producție și livrări la fondul pieței la toate produsele prevăzute in Programul de autoconducere ți autoaprovizionare teritorială, să exercite un control riguros asupra activității desfășurate de organele centrale și locale, pentru respectarea obligațiilor ce le revin in buna gospodărire și desfacere a fondului de marfă destinat populației.In codrul ședinței, Comitetul Politic Executiv a examinat și aprobat PROGRAMUL PRIVIND ASIGURAREA PRODUCȚIEI DE ENERGIE, FOLOSIREA RAȚIONALĂ A ENERGIEI ELECTRICE, TERMICE Șl A GAZELOR NATURALE Șl REGIMUL DE LUCRU AL UNITĂȚILOR ECONOMICE SI SOCIALE PE PERIOADA DE IARNĂ 1989-1990.Pornind de ia prevederile programului, Comitetul Politic Executiv a cerut ministerelor, comitetelor județene de partid, consiliilor populare să adopte măsuri hotărite pentru a se asigura funcționarea centralelor electrice la întreaga capacitate și livrarea energiei la nivelurile planificate, în vederea desfășurării in bune condiții a proceselor de producție in toate întreprinderile, a întregii activități economico-sociale.Comitetul Politic Executiv a cerut să se urmărească zilnic nivelurile producției și consumurilor de energie electrică, termică și de gaze naturale, să se intensifice activitatea comisiilor energetice, in vederea realizării unui volum mai mare de economii in acest domeniu, atit in unitățile economice, cit și la ceilalți beneficiari, încadrării tuturor consumatorilor în repartițiile stabilite, în normele de consum aprobate.S-a subliniat necesitatea ca toți cetățenii să gospodărească cu maximum de grijă energia electrică, eliminind orice formă de risipă a acesteia și contribuind astfel la folosirea cit mai rațională o energiei de care dispune economia națională.In continuarea ședinței, TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU Ă PREZENTAT UNELE CONSTATĂRI Șl’CONCLUZII DIN VIZITELE ÎNTREPRINSE ÎN' JUDEȚELE IAȘI, SUCEAVA Șl BOTOȘANI.Apreciind că în aceste județe din Moldova - Io fel ca in întreaga țară - au fost obținute rezultate bune în ridicarea nivelului general de dezvoltare economico-socialâ, de viață și civilizație al oamenilor muncii de la orașe și sate, tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut să fie luate măsuri pentru folosirea deplină ă puternicului potențial tehnic și uman de care dispun aceste județe, pentru asigurarea tuturor condițiilor in vederea îndeplinirii integrale a planului in industrie, la export, in domeniul investițiilor, în celelalte sectoare, pentru sporirea contribuției lor la progresul economiei naționale, la înflorirea necontenită o patriei.Secretarul general al 'partidului a arătat că în majoritatea unităților agricole vizitate culturile se prezintă bine, ceea ce creează condiții ca, în acest an, să se obțină cele mai mari producții și la porumb, floarea-soarelui, sfeclă de zahăr, soia, cartofi, legume și fructe. In acest cadru, s-a indicat să se facă o evaluare cit mai exactă o producțiilor agricole, să se asigure stringerea, la timp și fără pierderi, a întregii recolte, transportul și depozitarea ei corespunzătoare, astfel incit in toate județele producțiile realizate să se situeze la nivelul planului, al cerințelor noii revoluții agrare.Tovarășul Nicolae Ceaușescu o arătat, totodată, că se impune să se acționeze cu hotărire pentru înfăptuirea programelor de dezvoltare economico- socialâ a tuturor localităților.

Din noua arhitectură a municipiului Constanța
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Oamenii muncii din unități agricole 

din județele Brăila și Mureș raportează 
obținerea unor producții record la porumb 

in cultură irigată și la sfecla de zahăr
• Cooperativa Agricolă de Producție Tudor Vladimirescu - 33 500 kg porumb la

Producție Șăulia de - 120 450 kg sfeclă de
hectar în cultură irigata 

• Cooperativa Agricolă de 
zahăr la hectarIn telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, lucrătorii ogoarelor de la Cooperativa Agricolă de Producție Tudor Vladimirescu. județul Brăila, raportează că au realizat în medie 33 500 kg porumb la hectar în cultură irigată, iar oamenii muncii de la Cooperativa Agricolă de Producție Șăulia de Cimpie. județul Mureș, anunță că au realizat o recoltă medie de 120 450 kg sfeclă de zahăr la hectar.

unor importante fonduri materiale. în amenajarea pentru irigații a unor întinse suprafețe de teren, în crearea și introducerea in marea producție agricolă a numeroase soiuri și hibrizi de înaltă productivitate.In încheierea telegramelor se exprimă angajamentul lucrătorilor ogoarelor de a munci cu dăruire pentru a obține producții mari la toate culturile, întimpi- nînd astfel cu meritorii fapte de muncă Congresul al XlV-lea al Partidului Comunist Român.
Comitetul Politic Executiv a examinat, apoi, unele PROBLEME PRiVIND PREGĂTIREA SI DESFĂȘURAREA CONGRESULUI AL XIV-LEA AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN.Comitetul Politic Executiv a apreciat că adunările generale ale organizațiilor de partid și, in general, pregătirile pentru Congres se desfășoară într-o atmosferă de profundă efervescență politică, de angajare revoluționară, generată de istorica Hotărire a Plenarei Comitetului Central al partidului nostru ca, la Congresul al XlV-lea, tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales în suprema funcție de secretar general al partidului — chezășie sigură a înaintării hotărite a țării noastre pe drumul socialismului și comunismului. In cadrul adunărilor generale, in deplină unitate, membrii partidului iși exprimă profunda satisfacție pentru marile realizări obținute în construcția socialismului și își exprimă deplinul lor acord cu proiectul Programului-Directivă și cu Tezele pentru Congres - documente programatice care deschid noi și luminoase perspective pentru progresul și înflorirea întregii țări.Secretarul general al partidului a indicat să se acorde o atenție deosebită pregătirii și desfășurării adunărilor generale de dări de seamă și alegeri ale organizațiilor de bază, astfel incit acestea să constituie un prilej de analiză temeinică a întregii activități desfășurațe la locul de muncă respectiv și, totodată, să determine o atitudine combativă, fermă, față de orice lipsuri și manifestări negative, să devină o înaltă școală de educație politică, de afirmare a spiritului revoluționar, de întărire a legăturilor partidului cu masele largi de oameni ai muncii.in continuare, în cadrul ședinței, a fost prezentată o INFORMARE PRIVIND VIZITA DE LUCRU EFECTUATĂ ÎN TARA NOASTRĂ DE PREȘEDINTELE REPUBLICII AFGANISTAN, NAJiBUL- LAH.Comitetul Politic Executiv a subliniat însemnătatea intîlnirii și convorbirilor dintre președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Najibullah, care, prin rezultatele lor, se inscriu ca un moment important în dezvoltarea relațiilor dintre România și Afganistan, atît pe plan bilateral, cit și în sfera vieții internaționale. în acest sens, a fost relevată importanța înțelegerii la care s-a ajuns, in timpul convorbirilor, ca, în perioada ce urmează, guvernele celor două țări să elaboreze programe concrete de extindere a conlucrării economice, tehnico-științifice și în alte domenii.Comitetul Politic Executiv a dat o înaltă apreciere modului in care tovarășul- Nicolae Ceaușescu a prezentat poziția principială a României privind situația din Afganistan, re- levind necesitatea soluționării pe cale pașnică, prin tratative, a problemelor existente in această țară, a realizării unității naționale între toate forțele și categoriile sociale, a întregului popor afgan. S-a subliniat că o mare importanță ar avea, in acest cadru, organizarea, intr-un timp cît mai scurt, a unei conferințe a reconcilierii naționale și încetarea luptelor, pentru a se putea trece la elaborarea unui program care să corespundă intereselor poporului afgan - de dezvoltare economico-socialâ, de asigurare a independenței și suveranității sale. De asemenea, a fost evidențiată necesitatea de a se acționa pentru crearea condițiilor necesare ca poporul afgan să-și soluționeze problemele pe cale democratică, independentă, fără nici un amestec din afară.Comitetul Politic Executiv a relevat însemnătatea schimbului de păreri pe care cei doi șefi de stat l-au avut în probleme internaționale, îndeosebi în cele privind înfăptuirea dezarmării, lichidarea subdezvoltării și instaurarea unei noi ordini economice mondiale, asigurarea unei păci trainice în lume.Aprobind rezultatele intîlnirii dintre președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Najibullah, Comitetul Politic Executiv a cerut guvernului, ministerelor, celorlalte instituții centrale să ia măsurile ce se impun în vederea realizării înțelegerilor convenite in timpul vizitei, care deschid noi perspective dezvoltării, pe multiple planuri, a conlucrării dintre România și Afganistan, în interesul popoarelor celor douâ țâri, al cauzei înțelegerii și colaborării internaționale.Comitetul Politic Executiv a soluționat, de asemenea, probleme curente ale activității de partid și de stat.

• Oamenii muncii de pe ogoare raportează încheierea recoltării 
unor culturi și obținerea de producții mari la hectar
• Colective de oameni ai muncii din economie raportează obținerea 
unor succese de seamă în îndeplinirea și depășirea planului
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Creșterea rolului conducător al partidului 
-legitate a dezvoitării noii societățiIn Tezele pentru Congresul al XlV-lea al partidului se fac ample referiri la rolul și răspunderile ce revin partidului în etapa actuală, la exigentele sub semnul cărora partidul comunist trebuie să-și desfășoare activitatea de forță politică conducătoare a societății noastre socialiste.Locul pe care partidul comunist îl deține în sistemul politic și in sistemul social este rezultatul unei evoluții obiective, al dezvoltării istorice. al luptei pentru eliberarea socială și națională a poporului, pentru apărarea si promovarea intereselor vitale ale națiunii. pentru edificarea și perfecționarea continuă a noii societăți. Fără un partid revoluționar puternic, avînd strînse și permanente legături cu poporul, bine organizat, unit prin ideologie si program, nu este posibilă nici cucerirea puterii politice, in faza inițială a procesului revoluționar, și. cu atît mai mult, nici făurirea — in bune condiții — a noii orînduiri sociale, ridicarea acesteia pe trepte noi, superioare. Așa cum subliniază tovarășul Nicolae Ceaușescu, „viața a demonstrat că numai în condițiile în care partidul comunist iși păstrează principiile de bază, revoluționare și rămine partidul clasei muncitoare va putea să-și Îndeplinească in bune condiții misiunea sa istorică".De activitatea partidului comu-

nist ca forță politică conducătoare, ca partid de guvernămint și centru vital al națiunii sint nemijlocit legate cele mai radicale mutații pe care România le-a cunoscut vreodată. în numai cîteva decenii au fost soluționate probleme vitale ce au confruntat țara noastră timp de secole, s-a realizat lichidarea înapoierii economice, făurindu-se o civilizație materială nouă prin dezvoltarea continuă, în ritmuri susținute, a e- conomiei naționale unitare, bazate pe proprietatea socialistă. Au cunoscut totodată o puternică înflorire in- vățămîntul, ’ cultura, știința, a fost perfecționată democrația socialistă, iar personalitatea umană și-a afirmat un profil armonios. Prin aceste uriașe prefaceri revoluționare. România a parcurs în ultimele patru decenii și jumătate un drum de mărețe înfăptuiri istorice.în desfășurarea procesului revoluționar în țara noastră, Congresul al IX-lea al partidului a deschis o etapă istorică nouă, superioară, nu numai prin concepția înnoitoare despre rolul teoriei revoluționare si prin îmbogățirea teoriei revoluției socialiste, dar si prin viziunea nouă, de largă perspectivă asupra problemelor practice ale edificării noii orînduiri. asupra organizării si conducerii științifice a societății, asupra rolului și funcțiilor partidului in dinamizarea procesului revoluționar.

în edificarea sistemului democratic socialist, in asigurarea participării maselor la procesul de conducere a societății. întreaga activitate teoretică și practică a partidului în perioada istorică inaugurată de Congresul IX poartă amprenta puternicei personalități de militant revoluționar. de conducător încercat si patriot înflăcărat a tovarășului Nicolae Ceaușescu. a cutezanței novatoare. dinamismului si energiei clocotitoare puse în slujba înfăptuirii aspirațiilor de progres ale poporului nostru.Cîștigîndu-și stima. Încrederea si prețuirea tuturor oamenilor muncii, prin politica sa științifică, prin atașamentul nestrămutat la idealurile egalității. libertății. dezvoltării, partidul comunist isi confirmă si reconfirmă astfel poziția pe care o deține în sistemul politic si în societate, ca exponent fidel al aspirațiilor si al voinței întregului popor.Din calitatea sa de partid de gu- vernămînt al României socialiste, din înscrierea în Constituție a rolului Partidului Comunist Român de forță conducătoare a societății decurg o serie de consecințe ce se concretizează în întreaga viață socială. Acest atribut fundamental impune partidului nostru o înaltă răspundere față de tot ce se infăp-
(Continuare in pag. a V-a)
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0 CALE SIGURA DE CREȘTERE
-diminuarea costurilor deîn actuala etapă de dezvoltare a economiei naționale și, mai cu seamă, în această perioadă de maximă efervescentă creatoare. în care toate colectivele acționează cu dăruire și pricepere pentru sporirea producției și indeplinirea exemplară a sarcinilor de plan pe cel de-al patrulea an al cincinalului, un loc aparte în preocupările fiecărui colectiv trebuie să îl ocupe reducerea accentuată a costurilor și încadrarea in nivelul normat al consumurilor și cheltuielilor de producție.De la respectarea riguroasă a disciplinei tehnologice si eliminarea rebuturilor la reproiectarea produselor și a tehnologiilor, de Ia creșterea randamentului utilajelor și a productivității muncii la reducerea consumurilor specifice, gama-măsurilor ce pot și trebuie șă fie luate pentru reducerea costurilor și creșterea eficientei este extrem de variată. Așa cum arată experiența unor colective fruntașe, rezultatele cele mai bune sînt obținute acolo unde, la nivelul consiliului oamenilor muncii și al organizației de partid, există o concepție clară, fundamentată științific pentru reducerea sistematică a consumurilor si a costurilor.Sondajul realizat de corespondenți ai ..Scînteii" in două unități ale industriei ușoare pune in evidentă tocmai raportul de directă condiționare care există între creșterea producției Si eficienta acesteia.
Consumuri reduse, 

beneficii suplimentare

A EFICIENȚEI
fabricație

In ultimii 3 ani, colectivul de oameni ai muncii din cadrul întreprinderii de Pielărie și încălțăminte „Vilceana" Rimnicu Vîlcea a reușit o performantă demnă de toată lauda : să sporească de trei ori contractele și livrările de produse către diferiți parteneri de peste hotare. Este un succes care vorbește de la sine despre nivelul tot mai ridicat, de la un an la altul, al calității produc

ției. despre competitivitatea produselor realizate în această unitate. Si totuși nu exportul va constitui obiectivul investigației noastre, ci vom stărui asupra unui alt aspect, de asemenea prioritar pentru întreaga economie națională : îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan in condiții de eficientă tot mai ridicată. Pentru început vom releva că planul pe o luni din acest ân la produc

ția- netă a fost îndeplinit în proporție de 102 la sută. Prin încadrarea strictă in consumurile normate și reducerea cheltuielilor materiale cu 17 lei la 1 000 lei productie-marfă. colectivul întreprinderii a reușit să obțină un spor de beneficii de 19 la sută fată de sarcinile planificate. Sint date care atestă clar preocuparea colectivului pentru sporirea eficientei economice.— Analiza pe care am intreprins-o recent pe această temă — ne spune ing. Coriolan Cremene, directorul unității — a scos în evidentă cîteva aspecte semnificative. în primul rind. datorită noului sistem de urmărire a cheltuielilor nu numai la nivel de întreprindere, ci si pe fiecare secție și atelier in parte, se remarcă o evoluție constant bună a principalelor sectoare, între care atelierele de încălțăminte lipită, tă- băcărie și articole de protecție au înregistrat pe parcursul acestui an o evoluție p'ozitivă. în al doilea rind. au sporit preocupările oamenilor ca în secțiile care realizează produse finite să se introducă in fabricație noi sortimente executate din materiale recuperabile si refolosibile. Numai în secția de încălțăminte lipită, bunăoară, au fost create de către colectivele noastre specializate noi modele de sandale, pantofi si ghete pentru copii, realizate din cupoane rezultate după croirea combinată a
(Continuare în pag. a II-a)
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BUNĂ ORGANIZARE ÎN ACȚIUNEA 
DE MODERNIZARE A PRODUCȚIEIîn contextul importanței majore atribuite acțiunii de modernizare in documentele pentru Congresul al XIV-lea al partidului, în articolul precedent („Scînteia" din 20 septembrie a.c.) a fost subliniată necesitatea abordării cu spirit științific, revoluționar a programelor de măsuri elaborate de întreprinderi, centrale, ministere, precum și în profil teritorial. Practica a dovedit utilitatea existenței unei metodologii de elaborare a programelor de modernizare, care să poată da garanția calității acestora, bazată pe analize științifice, studii și recomandări în legătură scopul, sau cel riZante te în respectiva pe de' altă „punctele forte'De bună seamă, procesul de modernizare trebuie să aibă întotdeauna ca punct de plecare cunoașterea cit mai exactă a situației existente a tuturor activităților în baza conceptului modernizării integrale, respectiv a tuturor funcțiunilor (cercetare, dezvoltare, producție, comercială, financiar-contabilă, personal) desfășurate in unitatea economică (și nu numai în domeniul ției, așa cum Se procedează cei), astfel încit cu ocazia nizării să se poată realiza _____calitative în principalele componente ale respectivei unități. Aceasta presupune ca pe masa de lucru a conducerilor colective să stea în primul rind un studiu preliminar, o „analiză critică a situației existente In vederea perfecționării organizării și modernizării proceselor de producție" (așa cum, de altfel, obligă și prevederile Decretului Consiliului de Ștat nr. 318/1986), care să orienteze întreaga acțiune de modernizare în etapa imediat următoare, cit și în perspectivă.Pentru ca o asemenea analiză să fie cu adevărat utilă, se dovedește necesar să se utilizeze tehnicile, procedeele și instrumentele date de metoda diagnosticării, descrisă în literatura de specialitate și folosită de către unele întreprinderi cu preocupări susținute în domeniu. Desigur, această analiză, a cărei efectuare reprezintă o obligație legală, urmează să se finalizeze în recomandări care apoi să facă obiectul unor proiecte, studii, dotări etc., și care deci să indice nu numai punctele critice sau forte, dar și măsurile ce trebuie întreprinse de respectiva întreprindere. Cu siguranță este util ca recomandările care se fac în această etapă, precum și cele ce rezultă în continuare din diferitele studii parțiale de specialitate să aibă in vedere conceptul de modernizare integrată, deci ca orice măsură sugerată să se integreze în ansamblul întreprinderii, ținînd seama și de eventualele modificări în diferitele sisteme ale acesteia.Pentru a se evita situația actuală, existentă in unele întreprinderi, în care deși s-au prevăzut multe, foarte multe măsuri cu efecte diferite, fără a se realiza în unele cazuri efectele globale așteptate, o problemă importantă se dovedește a fi ierarhizarea obiectivelor Bare și de modernizare criteriul consumului de după cel al consumului materiale, al exportului _ .cest mod se pot stabili acțiuni prioritare de perfecționare-modernizare pentru produsele, tehnologiile, consumurile de muncă sau resurse materiale etc., permițînd conducerilor de întreprinderi să se concentreze asupra unui număr redus de obiective cu efecte majore.Oricit de bine ar fi întocmită analiza critică — și este de dorit ca a- ceastă analiză să se facă mai ales și prin atragerea unor specialiști din afara întreprinderii, care pot aprecia obiectiv situația existentă — nu este de așteptat ca recomandările

cu mai multe variante, cu pe de o parte, de a elimina ■ puțin a atenua cauzele favo- ale punctelor slabe existen- întreprindere. iar parte de a dezvolta identificate.

produc- de obi- moder- mutații

de organise după muncă, fie de resurse etc.). în a-

RECOLTAREA Șl iNSĂMlNȚĂRILE
efectuate să fie suficiente pentru întocmirea unor programe de măsuri intru totul corespunzătoare. Nici pe departe. Ele servesc, în cea mai mare parte, pentru realizarea unei orientări generale, de perspectivă, precum și în direcționarea elaborării unor proiecte și studii detaliate în diferite domenii. De pildă, Institutul de Sub- ingineri din Constanța a oferit întreprinderii de Prelucrare a Lemnului din localitate, pe lingă studiul de analiză critică cu recomandările rezultate, încă alte cinci studii specializate pe diferite domenii.Optim este deci ca numai după cunoașterea recomandărilor reieșite din analiza critică, dar și din studiile și proiectele ce rezultă ca necesare din analiza critică, să se treacă la îmbunătățirea programelor de măsuri privind perfecționarea organizării și modernizarea proceselor de producție, prin etapizarea măsurilor, în funcție de prioritățile stabilite și de fondurile cate, precum și prin ponsabilităților și a realizatCe garanție există _ . . .de măsuri s-au definitivat pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, deci sînt oportune, eficiente ? Pentru a se răspunde la această întrebare ar fi utilă introducerea

financiare alo- stabilirea res- termenelor decă programela

pate cele mal bune soluții aplicate gi generalizate pe linia innoirii produselor și tehnologiilor, ca și pentru diferite activități (de exemplu, cea de njanipulare-transport-depozi- tare, controlul calității, întreținerea și repararea utilajelor, recuperarea și recondiționarea, organizarea locurilor de muncă, ergonomia, pregătirea fabricației, sistemul informațional și informatic, perfecționarea profesională a personalului etc.). în funcție de rezultatele acestor comparații și de atestarea rezultatelor obținute, s-ar putea trece la „omologarea modernizării", parțiale sau de ansamblu.Rezumînd, se poate spune că perfecționarea organizării și modernizarea trebuie înțelese ca o stare de spirit, de continuă perfecționare a tuturor factorilor și elementelor care concură la realizarea producției, ca o stare de continuă îmbunătățire și progres. O soluție practică ar fi ca analiza critică a situației existente, cu toate recomandările ce decurg din aceasta, să fie efectuată înainte de începerea noului plan cincinal sau ori de cîte ori apar noi obiective majore în fața întreprinderii sau a unor subsisteme ale întreprinderii. Ceea ce nu exclude ca, la nevoie, să se întreprindă analize critice specializate pe subsisteme, pe

în legătură cu „tehnologia" de abordare a îmbunătățirii programelor de perfecționare și modernizare, cu modalitățile de evaluare a rezultatelor obținute.în acest context ar fi oportună dezvoltarea programelor de gătire postuniversitară niul studiului muncii, zei valorii, al aplicării

OPINII PE TEME ECONOMICE
obligativității ca programele de modernizare să fie însușite nu numai de întreprinderea titulară, cum adesea se întîmplă în prezent, ci și de institutul de cercetare-proiectare și inginerie tehnologică de resort din cadrul centralei sau departamentului din care unitatea respectivă face parte.Pentru ca oamenii muncii să simtă direct efectele acestei importante acțiuni, practica a dovedit cit de utile sînt preocupările manifestate pentru aplicarea regulilor și principiilor de secțiilor, locurilor ușurarea secință, . . .muncii. De altfel, in prezent utilizarea cunoștințelor date de ergonomie reprezintă nu numai o necesitate, ci și o obligativitate, înscrisă în prevederile reglementării legale la care ne-am referit. Acestea stabilesc în mod expres ca îmbunătățirea organizării locurilor de muncă și a proceselor de muncă să se realizeze pe baza principiilor ergonomice.De bună seamă, efectele obținute prin perfecționarea organizării pe baza principiilor de ergonomie ar trebui să se regăsească in primul rînd în reducerea consumului de muncă, ceea ce impune elaborarea unor noi norme de muncă pentru operațiile sau procesele de muncă îmbunătățite. Și în acest domeniu s-ar putea renunța la metodele învechite de măsurare a muncii cronometrare, în favoarea unor tode moderne de normare prin lizarea normativelor de timp,

ergonomie in organizarea atelierelor și mai ales a de muncă, care asigură efortului fizic și, ca o con* creșterea productivității

prin me- uti- _ . ___ , demișcări etc. Din păcate, nu există încă in toate întreprinderile cadre specializate și mai ales cu experiență în aplicarea acestor metode moderne de normare a muncii.O altă întrebare care se este : cum s-ar putea asigura rea organizării perfecționate, logarea modernizării subsistemelor, activităților, produselor etc. realizate după implementarea soluțiilor perfecționate, respectiv modernizate ? O ‘ ‘borarea anume tralelor cetare și inginerie tehnologică fiecare ramură, in care să fie

ridică testări mo
soluție ar putea fi ela- de „liste de întocmite prin grija și a institutelor 'decontrol", cen- c ordin gru-

activități ale Întreprinderii după a- ceeași tehnologie descrisă în literatura de specialitate pentru metoda de analiză-diagnostic.Modernizarea mijloacelor și proceselor de muncă, a tehnologiilor, a produselor, a organizării și conducerii producției și unităților economice după principii de eficiență implică și modernizarea cunoștințelor oamenilor, cerință asupra căreia insistă în mod deosebit secretarul general • al partidului, și care pregnant pusă in evidență în mentele pentru Congresul al lea al partidului.In general, în domeniul perfecționarea pregătirii profesionale a oamenilor se realizează în mod consecvent, deși este loc pentru mai bine. Dar în cel al organizării și conducerii se remarcă o anumită răminere in urmă. In numeroase întreprinderi sînt cadre tehnice, uneori chiar economice cu pregătire superioară, care au absolvit studiile cu 20—30 de ani in urmă și ocupă în prezent posturi de decizie pe diferite trepte microeconomice, care nu și-au însușit într-o concepție științifică astfel de cunoștințe. Desigur, cu ani In urmă în invățămîntul superior tehnic asemenea discipline erau puțin parte, tinerii mult ceastă . . .cient solicitați în acțiunea de perfecționare a organizării. Se impune — așa după cum a subliniat în repetate rînduri secretarul general al partidului — să se treacă la desfășurarea unor program© de învățare a științei organizării și conducerii nu numai în școli și facultăți, dar mai ales în rîndul celor ce lucrează nemijlocit în producție și îndeosebi al factorilor de decizie. In acest sens, situația ar putea fi corectată și prin organizarea unor cursuri de perfecționare a cunoștințelor în domeniul organizării și bui finalizate proiecte care narea unuia existente in propria întreprindere, precum și prin reinstruirea periodică a cunoștințelor de organizare a cadrelor de conducere, a tuturor specialiștilor din Întreprindere, mal ales

este docu- XIV-tehnic

dezvoltate. Pe de altă se întîmplă frecvent ca absolvenți de facultăți, mai bine pregătiți în a- privință, să nu fie sufi-

conducerii, ce ar trecu întocmirea unor să conducă la elimi- din punctele critice

pre- dome- anali- dife- ritelor tehnici și metode moderne de organizare pe lîngă instituțiile de învățămint superior, programe prin care întreprinderile să poată să-și asigure un număr cit mai mare de cadre — și mai ales dintre cele care sînt pe posturi de conducere — care să se familiarizeze cu diferitele tehnici și metode științifice de organizare și conducere.Considerăm, de asemenea, posibil ca in cadrul cabinetelor teritoriale de organizare economico-socială să existe nu numai instructori cu o temeinică specializare în organizare și conducere, ci să se creeze, apelînd la specialiști din întreprinderi, din învățămint, -din institutele și filiale de cercetare-proiectare, și „grupe de consultanță", care să poată da unităților productive asistență tehnică superior calificată, la cerere, pe bază de contract, in domeniul organizării. Cu o asemenea activitate cabinetele teritoriale de organizare ar deveni din ce în ce mai mult adevărate compartimente de stat major ale organelor de decizie teritorială (municipiu, județ) în domeniul perfecționării organizării și modernizării proceselor de producție.Rezultă din cele prezentate că modernizarea unităților economice incumbă un mare, un foarte mare volum de muncă creativă in domeniile și activitățile întreprinderii, de inovare tehnică, economică, de organizare și de conducere, ceea ce ne obligă la a trata problematica creativității ca parte integrantă a modernizării, fără de care de fapt a- ceasta nici nu este posibil de realizat cu adevărat. In acest scop, creativitatea trebuie condusă, stimulată și direcțională ca orice activitate de producție, comercială sau administrativă a întreprinderii, cel puțin cu aceeași competență pe care o impune realizarea producției fizice sau a exportului, astfel incit pentru orice obiectiv stabilit să se poată formula citeva soluții din care să fie aleasă varianta adecvată cerințelor și posibilităților.în concluzie, se poate spune că a- bordarea cît mai științifică, cit mai completă și complexă a îmbunătățirii permanente a programelor de organizare și modernizare reprezintă una din strategiile de bază ale întreprinderii, așa cum este prefigurat profilul său în documentele Congresului al XIV-lea al partidului.

în al

Dr. Ionel DUMBRAVA

cu toate forțele, cu maximă 
răspundere pentru calitate!

Timpul înaintatîn unitățile agricole din județul Teleorman porumbul a fost recoltat de pe 56 la sută din suprafața cultivată de 114 200 hectare. Primii care au raportat încheierea acestei importante lucrări sint cooperatorii, mecanizatorii și specialiștii din u- nitâțile agricole din Poeni. Siliștea. Mereni, Zîmbreasca, Crevenicu și Videle. Pe ultimele suprafețe se acționează in cooperativele agricole de producție din Blejești, Orbească, Olteni. Alexandria. Mavrodin. Beu- ca, Didești. De altfel, dacă în nordul județului culesul porumbului se află în stadiul final, in sud, in unitățile din perimetrele marilor sisteme de irigații, unde recoltarea a început mai tirziu, realizările se situează cu mult sub media de ansamblu. Ne referim mai ales Ia consiliile agroindustriale Furculești, Slobozia Mîndra. Lița, Suhaia. Piatra, Purani și Conțești. Pentru intensificarea ritmului de lucru au fost stabilite noi viteze zilnice, ini* țiindu-se. sub îndrumarea directă a comitetului județean de partid, acțiuni de sprijinire cu mijloace mecanice și forțe umane din unitățile agricole din nord. Cum se acționează. practic, pentru ca întreaga recoltă de porumb să fie strinsă și pusă la adăpost în cel mai scurt timp ?Dacă avem în vedere că la Cooperativa Agricolă Fîntinele porumbul a fost cules doar de pe aproape 100 hectare din cele 773 cultivate, putem afirma că lucrarea se află abia la început. De ce ? „Abia în ultimele zile umiditatea boabelor a scăzut la nivelul stabilit — ne spune tovarășul Aurel Nistor. președintele unității. Nu-i mai puțin adevărat că au existat și unele neajunsuri în organizarea muncii, iar cele două combine nu au funcționat la capacitate datorită unor defecțiuni apărute în exploatare". Așa cum aveam să constatăm în cîmp. au fost luate măsuri pentru sporirea numărului cooperatorilor care participă la culesul manual al porumbului. Se aflau în lanuri. în cele două ferme vegetale, și oameni da la fermele legumicolă, viticolă și zootehnică, din brigada de construcție a unității, ca și personalul din sectorul administrativ, care au luat la începutul anului în acord

O CALE SIGURA DE CREȘTERE A EFICIENȚEI
(Urmare din pag. I)încălțămintei de serie, fapt ce a determinat sporirea considerabilă a producției.Așadar, un plus de rigoare în evidenta contabilă a determinat o mai directă cointeresare a oamenilor muncii în reducerea consumurilor, cu efecte dintre cele mai bune. ..La adunarea reprezentanților oamenilor muncii de la începutul acestui an — adaugă maistrul Elena Pîrvules- cu, președinta comitetului sindicatului — ne-am angajat ca pînă la Congresul al XIV-lea al partidului să realizăm o economie de materii prime. materiale, combustibil și energie electrică în valoare totală de 10.7 milioane lei. Urmărind îndeaproape încadrarea strictă în consumurile normate și. acolo unde este posibil, reducerea sistematică a acestora, colectivul nostru a reușit să-și onoreze deja angajamentul anual, urmind ca valoarea economiilor să crească cu încă 2,5 milioane lei".Efecte benefice asupra încadrării In costurile de producție si a reducerii acestora le-au avut si cele 33 măsuri prevăzute pentru acest an în programul de perfecționare a organizării si modernizare a producției. Astfel, numai prin măsurile aplicate pînă în prezent s-a obținut o producție suplimentară de 30 milioane lei. în condiții de eficientă ridicată.— In acest an — precizează directorul unității — strategia la care am recurs n-a vizat cu prioritate creșterea valorică a producției-marfă, ci, prin toate acțiunile de modernizare, prin extinderea mecanizării pe toate liniile de fabricație ori în depozitele de materii prime si de produse finite. am avut in vedere sporirea cît mai accentuată a productivității muncii și a eficientei economice. Rezultatul ? Un număr de 214 muncitori auxiliari și indirect productivi au fost repartizați la locuri de muncă de pe liniile tehnologice, iar costurile totale au fost reduse cu 35,8

milioane lei. din care cheltuielile materiale reprezintă 26,3 milioane lei.— Să înțelegem din aceste argumente statistice că s-a făcut totul pentru înscrierea activității productive sub semnul unei rate înalte de eficiență ?— In nici un caz : ar fi o concluzie pripită și eronată. Dispunem în continuare de mari rezerve și posibilități, care solicită un plus de preocupare și efort pentru punerea lor deplină în valoare. De exemplu, evoluția contradictorie a indicatorilor de eficientă de la o secție la alta denotă că avem multe de făcut, îndeosebi in ce privește proiectarea modelelor, pregătirea fabricației, respectarea

disciplinei tehnologice și. nu în ultimul rînd. folosirea la întreaga capacitate a utilajelor, asigurarea asistenței tehnice în toate schimburile. Întărirea ordinii si disciplinei.Concluzia este limpede : rezultatele bune de oină acum nu trebuie să determine o reacție de automul- țumire. Aceeași exigentă trebuie să se manifeste si In continuare pentru înlăturarea grabnică a factorilor perturbatori. care grevează asupra eficientei economice, astfel îneît rezultatele în producție să se ridice la cote tot mai înalte, cantitative si calitative.
Ion STANCIUcorespondentul „Scinteii"

CU

impune intensificarea culesuluiglobal suprafețe cu această cultură. De asemenea, pe alte 80 de hectare lucrau navetiștii care locuiesc in sat. dar care își desfășoară activitatea in unități economice din orașul Zimnicea. Se acționa cu răspundere, cu grijă pentru ca nimic să nu se piardă din producția bună obținută in acest an.Și la Cooperativa Agricolă de Producție Năsturelu sînt condiții ca ritmul recoltării să crească, porumbul fiind bine copt pe mari suprafețe. De la președintele unității. Marin Petroacă, aflăm că pe o importantă parte din suprafața respectivă urmează a se însămința grîu. Era de așteptat deci ca în această unitate toate forțele să fie mobilizate la cules. Dar, in zece zile, porumbul a fost strins de pe numai 60 hectare din suprafața de 570 hectare cultivată. Lucrindu-se în asemenea ritm ar însemna ca recoltarea să se încheie... în luna noiembrie. Se invocă și aici desele defecțiuni în funcționarea combinelor, ca și lipsa mijloacelor de transport pentru livrarea operativă a producției la baza de recepție. Dar, veam să constatăm, se mult timp la încărcare, ca indicele de utilizare lor de transport să fie
așa cum a- pierde încă ceea ce face a mijloace- foarte mic.

Ne-am oprit și la baza de recepție din Consiliul Agroindustrial Su- haia. Timp de două ore, din toate mașinile care au intrat în curtea u- nității, datorită bunei organizări a muncii, nici una nu a stat mat mult de 15 minute. De altfel, fiecare unitate agricolă are aici locul stabilit pentru descărcare. în legătură cu transportul se disting două aspecte : Din cauza staționărilor mari în cimp la încărcat, cu mijloacele de transport care vin aici se fac, în medie, numai două curse pe zi. linele autocamioane circulă fără remorci sau cu remorci încărcate doar pe jumătate.Timpul bun din ultimele zile o- bligă la urgentarea recoltării porumbului in toate unitățile agricole din județ și cu deosebire în cooperativele agricole din Pietroșani. Cerve- nla, Zimniceg, Cernetu, Ulmeni. Se- garcea Vale, Lița. unde realizările nu depășesc 20 la sută din suprafețele cultivate. Pentru ca întreaga producție să fie pusă la adăpost în cel mai scurt timp, este necesară mobilizarea tuturor forțelor satelor, iar combinele și mijloacele de transport să fie utilizate cu randament sporit.
Stan ȘTEFANcorespondentul „Scînteli*

Tehnologiile - riguros respectateȘi în Județul Neamț, situat In zona 
a doua, se desfășoară din plin insă- mînțarea culturilor de toamnă. ..Trăgind învățăminte din anii anteriori — ne spunea inginerul Vasi- le Bordeanu. director la direcția generală pentru agricultură —, ne-am organizat mai judicios munca, pentru a intensifica ritmul arăturilor pe cele 54 300 hectare planificate. De altfel, pînă arată fată. ________ ________________________centrarea tuturor mijloacelor mecanice în două schimburi și schimburi prelungite. In același timp, avem în atenție calitatea arăturilor, respectarea riguroasă a tehnologiei de lucru".Investigația efectuată în citeva u- nități agricole din Consiliul Agroindustrial Dobreni ne-a prilejuit constatarea preocupării pentru a se pune baze trainice producției anului viitor. Se evidențiază îndeosebi faptul că arăturile sînt de bună calitate, la adîncimi care asigură încorporarea perfectă a resturilor vegetale. „Lucrăm cu 50 de tractoare — ne precizează Constantin Goleanu, președintele consiliului agroindustrial. Avem create toate condițiile ca In următoarele 3—4 zile să Încheiem această lucrare. Așa cum se vede, efectuăm după arat cel mult două treceri ale utilajelor agricole, din care ultima cu combinatorul pentru cultivație totală, în vederea menținerii apei în sol și realizării unui bun pat germinativ pentru semințe".Din cele 800 hectare ale Cooperativei Agricole de Producție Dobreni. au fost executate arăturile pe mal bine de 500 hectare, finalizîndu-se

la 21 septembrie a fost77 la sută din supra- vremea bună permițînd con-

semănatul orzului. Inginerul-șef loan PaVel ne asigură că după ploile căzute în ultimul timp terenul se lucrează bine și că, menținîndu-se un ritm zilnic de 65 hectare la arat, și însămînțarea griului se va înscrie în termenul prevăzut. La cooperativa a- gricolă din Bodești. importante forte umane și mecanice erau concentrate la strîngerea recoltelor de cartofi și sfeclă de zahăr. Pe măsură ce sesfeclă de zahăr. Pe măsură ce asigură front de lucru, intră în acțiune mecanizatorii, „fnvățîndțiune mecanizatorii. „învățînd din experiența ultimei perioade, mal ales din anul acesta — menționează Va- sile Tomescu, președintele unității —, cînd am obținut peste 8 000 kg grîu și orz Ia hectar, ne-am străduit să începem mai devreme însămînțările, și în special la orz. Ca urmare, sa valorifică umezeala din sol, iar plantele intră în iarnă in stadiul de înfrățire, rezistînd la ger și Ia boli". Cu aceeași răspundere pentru soarta viitoarelor recolte se acționează și la cooperativa agricolă din Gîrci- na. Inginera Elena Gafița, președintele unității, organiza activitatea mecanizatorilor pe o solă unde se recoltaseră ultimele cantități de sfeclă de zahăr.Ritm intens, calitate ridicată, lată coordonatele pe care se situează în aceste zile și munca mecanizatorilor din agricultura județului Neamț. Ur- mînd exemplul unităților fruntașe, această activitate se cere șl mai mult Intensificată, pentru a pune de pe acum temelii trainice recoltei anului viitor.
Ion TAIPAcorespondentul „Scinteli*

Semănatul griului poate 
și trebuie să fie grăbit

In strinsă legătură
sporirea producției-marfăDe la bun început se cuvine a fi făcută o precizare : la întreprinderea Textilă „Ardeleana" Salu Mare nivelul cheltuielilor la 1000 lei pro- ducție-marfă este sensibil influențat de evoluția valorii producției-marfă. într-un raport invers proportional, aproape matematic. Este semnificativ. bunăoară, că în luna ianuarie a.c.. cind a fost realizat nivelul lunar cel mai scăzut al producției- marfă din întregul an. cheltuielile la 1000 Iei producție-marfă au fost cu 35,2 lei mai mari decit nivelul planificat. A urmat apoi o evoluție în general bună, astfel că. de la începutul semestrului II. cheltuielile la 1000 lei pioductie-marfă au fost substanțial mai mici față de prevederi. in condițiile realizării unei producții-marfă lunare cu citeva milioane lei mai mare decît aceea din ianuarie! Cumulate de la începutul anului, cheltuielile la 1 000 lei producție-marfă au fost de 708,3 lei, față da 710 lei planificat.

Cît despre beneficiile întreprinderii. în perioada care a trecut din acest an ele se situează la un nivel superior, cu peste 20 milioane lei celui planificat. Care au fost resorturile ce au condus la acest rezultat ? Ing. loan Moraru. directorul întreprinderii, ne spune :— Sînt multe inițiative valoroase care au fost subsumate scopului de a se obține o producție calitativ mai bună, cu consumuri reduse și cu costuri mai scăzute. Una din cele mai valoroase inițiative constă in valorificarea superioară a materiei prime, așa cum de altfel se prevede și în proiectul Programului-Directivă al Congresului al XIV-lea al partidului. Am urmărit și am reușit să obținem, în condiții de calitate superioară, țesături mai ușoare si cu un grad superior de finisaj din aceeași cantitate de materie primă. Astfel, dacă anul trecut dintr-o tonă de fire realizam 7 245 metri pătrati țesături, acum din aceeași cantitate obținem 8 200

metri pătrati, deci cu aproape o mie de metri pătrați mai mult.— în ultimii ani, întreprinderea s-a situat pe un loc de frunte între unitățile de profil din țară în privința gradului de utilizare a mașinilor de țesut. Există un secret anume 1— Dacă aș spune că este vorba de o tradiție îndelungată a colectivului nostru în domeniul țesătoriei poate n-ar fi un argument suficient de convingător pentru că la urma urmei asemenea tradiții au și alte întreprinderi. Este vorba totuși de o tradiție în Întreținerea utilajelor In stare perfectă de funcționare.Explicația este simplă, dar rezultatul este remarcabil : față de media înregistrată pe ansamblul Centralei Industriei Bumbacului Arad, întreprinderea „Ardeleana" realizează un grad de utilizare a mașinilor de țesut cu peste 40 la sută mai marel Poate că decalajul înregistrat între unități cu dotare tehnică asemănătoare ar fi mai lesne eliminat dacă sarcinile de plan ar fi determinate în toate unitățile in funcție de capacitatea proiectată și nu — așa cum se mai întîmplă — în funcție de... realizările anului precedent. Aceasta este insă o temă asupra căreia vom mai reveni.Trebuie spus că șl la întreprinderea „Ardeleana" rezultatele puteau fi mult mai bune, îndeosebi dacă se evitau stagnările în producție de la începutul anului. Cum se acționează în prezent pentru menținerea unul ritm susținut al producției ? Care sînt problemele ce își așteaptă încă soluționarea ?Pe durata sezonului rece — care, lată, este foarte aproape — întreprinderea s-a confruntat anul trecut cu problema asigurării aburului tehnologic — livrat pînă în prezent de întreprinderea de Utilaj Minier — abur care, uneori, ajungea Ia „Ardeleana" în stare de... apă caldă. O soluție, propusă de întreprindere, ar fi aceea a construirii unei centrale

proprii, pentru a evita pierderile de presiune pe traseu și stagnările în producție generate de acestea. Deocamdată propunerea a rămas in stadiul de... proiect. Fie că se adoptă această soluție, fie se găsesc alte formule, este cert că problema aburului tehnologic trebuie să își afle o soluționare corespunzătoare în cel mai scurt timp.Nu mai puțin importantă și „la ordinea zilei" este aprovizionarea corespunzătoare cu materii prime. La această dată, față de cantitățile contractate, numai în cazul a cinci furnizori mai importanți se înregistrează o restanță de aproape 90 tone fire — ceea ce influențează negativ valoarea producției-marfă realizate și, cum am mai arătat, și nivelul costurilor de fabricație.— Trebuie Insă să recunoaștem — ne-a spus tovarășa Florica Chilian, secretarul comitetului de partid al întreprinderii, că și în activitatea noastră sînt neajunsuri, că avem încă multe de făcut pentru a contribui prin propriile eforturi la sporirea eficientei economice. Nu am acționat suficient pentru a curma in Întregime risipa de orice fel pa tot fluxul procesului de producție. Se mai intîlnesc situații In care utilajele nu sînt întreținute corespunzător ori unii muncitori nu urmăresc funcționarea corectă si cu randament maxim a utilajelor. Se întilneso unele cazuri în care sint aplicate tehnologii improvizate. Or. toate acestea conduc la irosirea materialelor si a timpului de lucru, la creșterea nejustificată a cheltuielilor. Cunoscînd aceste neaiunsuri. acționăm la fiecare loc de muncă. în toate secțiile de producție pentru a elimina toate fenomenele de indisciplină în muncă.
Octav GRUMEZAcorespondentul „Scînteii*

în unitățile agricole din județul Sălaj urmează să se însămînțeze in această toamnă 41 000 hectare cu diferite culturi, din care 28 760 hectare cu grîu. Pînă în seara zilei de 21 septembrie au fost arate 68 la sută din aceste suprafețe, iar orzul a fost semănat în proporție de 35 la sută. Există însă rămineri în urmă foarte mari la semănatul griului. Ce se face in vederea grăbirii lucrărilor?„Programul de măsuri privind desfășurarea în bune condiții a campaniei de toamnă a fost adus la cunoștința conducerilor unităților agricole, specialiștilor, mecanizatorilor, dezbătîndu-se cu răspundere normele tehnice referitoare la pregătirea terenului și semănat — ne spune inginerul Tănase Hada, directorul trustului județean de mecanizare. Arăturile se execută imediat după recoltarea plantei premergătoare, potrivit indicațiilor specialistului, înscrise In ordinul de lucru, iar semănatul se face numai in terenuri cu solul bine mărunțit, nivelat și fără resturi vegetale".Am urmărit cum se desfășoară lucrările în unități din Consiliul Agroindustrial Pericei. Ce relevă situația de pe teren ? înainte de toate că există o reală preocupare pentru asigurarea unui front de lucru pentru semănători, pentru pregătirea corectă a patului germinativ și efectuarea Insămînțărilor în condiții de calitate bună. La Cooperativa Agricolă Carastelec, bunăoară, erau pregătite peste 200 hectare teren ce urmau să fie însămînțate cu păloase. Lucrările se desfășurau sub directa îndrumare și supraveghere a specialiștilor. „Am însămînțat aproximativ 50 la sută din suprafața prevăzută cu orz — ne spunea ingi- nerul-șef Alexandru Chinde. Ca urmare a faptului că arăturile au fost făcute din vreme, avem asigurat front de lucru pentru toate cele patru semănători. Fiind ^eliberate toate suprafețele care au fost ocupate cu mazăre, fasole, in fibră, soia, trifoliene etc., se ară din plin, iar suprafețele se pregătesc imediat, a doua zi. Șl azi, spre exemplu, lucrăm la pregătirea terenului cu cinci

discuri". Aflăm că viteza de lucru la semănat e în creștere, de la o zi la alta. în prezent s-a ajuns la o viteză de 12—14 hectare pe semănătoare, urmind ca în zilele următoare să se atingă 15 hectare, astfel îneît însămînțarea păioaselor pe întreaga suprafață de 940 hectare se va încheia la termenul stabilit.La Cooperativa Agricolă de Producție Uileac, într-o solă lucrau la semănat doi mecanizatori. Stăm de vorbă cu președintele cooperativei, care le verifica ordinele de lucru. De notat că în aceste ordine erau înscrise toate cerințele agrotehnice sub semnătura specialistului. „Avem de însămînțat 70 hectare cu orz — precizează președintele cooperativei, Vasile Astalîș. In două-trei zile încheiem această lucrare, iar apoi trecem la grîu, unde avem o suprafață mult mai mare, de 450 hectare". Observăm că terenul e bina pregătit și se respectă normele stabilite la semănat. „în acest an am făcut o amplasare mai bună a culturilor — continuă președintele unității. Astfel, orzul îl semănăm după mazăre, cartofi și trifoi, iar griul — după trifoi, fasole, cartofi și, evident. după porumb și sfeclă. în același mod responsabil se lucra șl în celelalte unități agricole prin care am trecut: Măeriște, Pericei, Șimleu Silvaniei.Fapt este că, după ploile căzute în ultima vreme și care au determinat o amînare a începerii însămînțărilor, aceste zile bune de lucru sînt folosite cu randament sporit, vitezele de lucru la pregătirea patului germinativ și semănat crescînd de la o zi la alta in întreg județul. Trebuie acționat energic în vederea folosirii mai intense a forțelor mecanice, organizarea corespunzătoare a fluxului de lucrări, precum și mobilizarea forțelor manuale la eliberarea suprafețelor de resturi vegetale. Spunem aceasta întrucît semănatul griului este abia la început. Nu trebuie uitat că au rămas doar 7 zile din această lună, zile în care trebuie să se însămînțeze întreaga suprafață.
Eucjen TEGLAȘcorespondentul „Scinteli*
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ÎN PREGĂTIREA CONGRESULUI AL XIV-LEA AL PARTIDULUI

ADUNĂRILE DE DĂRI DE SEAMĂ Șl ALEGERI - 
prilej de analiză temeinică a întregii activități, 

înaltă școală de educație politică, revoluționară
CONGRESUL 
alXIVlea 

AL P.C.R.

pronunțat spiritIn intreago țară continuă, intr-un de lucru, analitic, adunările generale de dări de seamă și alegeri ale organizațiilor de bază.Pe temelia trainică a realizărilor istorice obținute in anii de profunde prefaceri revoluționare de după Congresul al IX-lea, a mărețelor perspective deschise de proiectul Programului-Directivă și de Tezele pentru Congresul al XIV-lea al partidului, pe care le aprobă cu însuflețire, adunările de dare de seamă și alegeri se caracterizează printr-o analiză temeinică, multilterală, in spirit critic și autocritic a activității desfășurate de comuniști, de organele lor conducătoa-

re de la alegerile anterioare și pînă în prezent. In același timp, în cadrul adunărilor, comuniștii dovedesc o deosebită preocupare, în spiritul orientărilor date de secretarul general al partidului, pentru adoptarea unor măsuri politico-organizatorice menite să asigure promovarea unei calități nof, superioare în întreaga activitate de partid în etapa următoare, pentru perfecționarea stilului de muncă și, pe această bază, pentru afirmarea mai puternică a organizațiilor de partid în ciale. conducerea vieții economico-so-
Intr-o atmosferă de profundă efervescență politică, 

comuniștii dezbat și aprobă documentele programatice
de angajare revoluționara, 

, _ ce vor fi examinate de
Congresul al XIV-lea al partidului, iși exprimă, într-o unitate de cuget și simțire cu 
întregul popor, opțiunea lor deplină — concretizată în hotăririle proprii adoptate în 
acest sens — ca tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU să fie reales, la inaltul forum 
comunist, în funcția supremă de secretar general al partidului — opțiune care exprimă 
garanția înaintării ferme a patriei noastre pe drumul comunismului.

Conștiința socialistă, muncitorească
la proba faptelor

® Orientările documentelor 
greșul al XIV-lea - repere pentru 
cu zi

© Idei și propuneri concrete 
nătățirea activității economice

• Un obiectiv important pentru noul birou 
creșterea combativității față de lipsuri

pentru 
munca

pentru

Con
de zi

îmbu

Colectivul muncitoresc de la Cariera Tismana II. vreme de cîțiva ani conșecutivi. a obținut cele mai ■ bune rezultate în producție din întregul bazin carbonifer al Rovina- rilor. Vom consemna, de exemplu, că. în cadrul întrecerii desfășurate sub genericul „Echipajul înaltei productivități", brigada condusă de comunistul Constantin . Căldărușe s-a situat anul trecut pe primul loc pe tară, realizînd un volum total de peste 5 milioane metri cubi masă minieră. Trebuie amintit, iarăși, că formația condusă de minerul Alexandru Miroiu. experimentind noul tip de excavator cu rotor de fabricație românească, a obținut cele mai bune realizări la această grupă de utilaje. Recordurile menționate au determinat, totodată, o amplă mobilizare în întregul bazin al Gorjului pentru productivități sporite, pentru folosirea cu indici superiori a complexelor de excavare și transport din marile cariere de lignit.Comuniștii din organizația de bază din schimbul A. de la Cariera Tismana II, în adunarea de dare de seamă și alegeri, din perspectiva marilor obiective prefigurate în documentele pentru cel de-al XIV-lea Congres al partidului, s-au oprit în treacăt asupra acestor rezultate, a- cordind prioritate analizării temeinice a lipsurilor care au afectat valorificarea în întregime a rezervelor existente.„Privite global — a arătat în cuvîntul său Titu Pociovărișteanu, șeful brigăzii Tismana II — realizările noastre ar apărea, cuiva care ne observă din afară, mulțumitoare. Am depășit volumul de masă minieră prevăzut pe această perioadă cu aproape 1.3 milioane metri cubi. Dar, așa cum s-a arătat si în darea de seamă, iată că un utilaj de bază, oum este, de pildă, excavatorul cu rotor 1300-02. nu are planul îndeplinit ; mai mult, pe an-

samblul carierei am înregistrat o restanță de 200 000 tone cărbune. Restanta se datorește. socotesc eu, în mare parte unor neglijențe în muncă șl unor acte de indisciplină. Ce concluzie să tragem ? în afară de faptul că nici o neglijență nu trebuie trecută cu vederea, pentru că. neluind la timp măsuri, atitudine fermă, combativă față de neajunsuri riscăm să nu ne onorăm angajamentele, organizația de partid trebuie să situeze cu mai multă fermitate printre preocupările sale ridicarea, prin toate formele muncii politico-organizatorice. a nivelului de conștiință al tuturor muncitorilor. a răspunderii comuniste fată de îndeplinirea sarcinilor încredințate. Stă în puterea noastră, a comuniștilor. să curmăm asemenea stări de lucruri, să ridicăm producția de cărbune la nivelul sarcinilor prevăzute în proiectul Programului-Directivă". O idee care, prin propunerile și soluțiile prezentate de participanții la dezbateri, s-a constituit ca ax al întregii analize.Ion Lăzăroiu, șef de pe mașina de haldare, „Propunem o redistribuire muniștilor cu experiență și profesională pe schimburi, asigu- rînd astfel în fiecare punct de lucru nuolee puternice de comuniști, care să acționeze, dar să și răspundă în fața organizației de partid de modul cum decurge activitatea".Mihai Zamfir, maistru : „Așa cum se arată în proiectul Programului- Directivă, în actuala etapă dezvoltarea economiei naționale trebuie să_ aibă la bază utilizarea judicioasă a resurselor materiale și energetice, a capacităților de producție, în condițiile eliminării hotă- rîte a oricărei forme de risipă. De aceea, este necesar să mobilizăm mai activ toate mijloacele educative. astfel incit să reducem consumul de materiale, energie si com-

schimb arăta : a co- politică

bustibil, să eliminăm risipa de orice fel, aceste sarcini devenind o cauză a fiecărui membru de partid".In cursul dezbaterilor s-au formulat o seamă de idei și propuneri privind întărirea conlucrării șl întrajutorării muncitorești, au fost prezentate soluții pentru mai buna organizare a muncii în carieră. „Vom coordona mai bine activitatea de excavare in steril, a spus în acest sens inginerul Vasile Troacă, pentru a mări rezerva activă și a crea front de lucru în cărbune excavatorului 1400-01. De altfel, echipajul excavatorului 470, care încă din iulie lucrează in contul anului 1990. s-a angajat ca. în cinstea Congresului al XIV-lea al partidului, să dubleze nivelul realizărilor pe apui în curs". în urma acestor dezbateri concise, la obiect, cuvîntul comunistului Constantin Căldărușe s-a constituit elocvent în expresia concretă a spiritului și telului în care s-a derulat acest important moment din viața organizației de partid. „Ne-am format, in focul bătăliei pentru tot mai mult cărbune, un colectiv unit, disciplinat, cu mari resurse de mobilizare. Noi. comuniștii, sîntem deci preocupați ca. prin exemplul nostru personal, prin mobilizarea tuturor muncitorilor, să punem mai bine in valoare potențialul existent pentru a fracția de cărbune, formulate în acest soluții și garanții mai eficient în viitor. Realizăm deja producții zilnice de peste 15 000 tone lignit. Ne-am rfeevaiuat sarcinile și ne-am angajat să extragem în fiecare lună, pînă la sfirșitul anului, cel puțin 400 000 tone lignit. Aceasta înseamnă că pînă la Congresul al XIV-lea al partidului vom recupera restanțele și vom Ia zi, că, pînă la 1989, vom realiza o de peste 3 milioane bună calitate".Prin intervențiile cute la obieot. prin gestii judicioase, doptate, adunarea generală de dare de seamă și alegeri din acest loc de muncă s-a constituit într-o puternică manifestare a hotărîrii comuniștilor de aici ca. împreună cu ceilalți oameni ai muncii, să asigure economiei naționale cantități, sporite de cărbune.
Dumitru PRUNAcorespondentul „Scinteii"

tehnic și uman impulsiona ex-' iar propunerile cadru ne oferă pentru a munci

depăși sarcinile sfirșitul anului producție-record tone cărbune decomuniștilor fă- propuneri si su- prin măsurile a-

Recoltele argumentele

• Cele mai bune recolte pot fi și mai bune
• Proprietatea cooperatistă se întărește 

prin creșterea răspunderii personale față de 
gospodărirea ei

Devreme, dis-de-dimineață, așa cum sînt obișnuiți lucrătorii ogoarelor să pornească la treabă, la sediul Cooperativei Agricole de Producție Roseți, una din unitățile agricole reprezentative ale județului Călărași, au început să sosească primii comuniști, membri ai organizației de bază de partid, din cadrul fermei legumicole, pentru a participa Ia adunarea generală de dare de seamă și alegeri — moment deosebit de important în viața fermei, a oamenilor ei.„De la ultimele alegeri și pînă în prezent, ferma noastră a obținut rezultate cu mult mai bune decît in anii anteriori — citea din darea de seamă Ion R. Ene, secretarul biroului organizației de bază. Cu toate acestea nu am obținut rezultate la nivelul posibilităților de care dispunem, al forței de muncă din cadrul fermei. Cauzele le cunoaștem ; slaba organizare a muncii, pe de o parte, iar, pe de altă parte,' faptul că ne- participarea unora la muncă am con- siderat-o ca pe o problemă personală, care îi privește doar pe cei în cauză. Nu am acționat ferm pentru a combate asemenea stări de lucruri negative. In adunările generale, dar și fiecare în parte nu am luat o poziție hotărîtă față de cei vinovați, deoarece, pe toți trebuie să ne intereseze cine și cum participă la

muncă. De cele mai multe ori l-am lăsat pe șeful de fermă să ia măsurile pe care le credea de cuviință, în timp ce ne-am văzut fiecare de treburile noastre, scăpînd. din vedere că organizația de partid, adunarea generală au în primul rînd rolul de a mobiliza toate forțele la treburile cooperativei agricole, de a-i răsplăti pe cei harnici și de a lua măsuri cu cei care nu-și îndeplinesc ce le-au fost încredințate".Spiritul critic, exigent al seamă — spirit insuflat de . . Programului-Directivă și de Tezele pentru marele forum al comuniștilor din luna noiembrie, documente aflate în această perioadă în dezbaterea comuniștilor. a întregului popor — a caracterizat și discuțiile ce au urmat în adunare.„Declarindu-mă de acord cu materialele prezentate adunării generale și expri.mîndu-mi alături de toți comuniștii organizației noastre marea bucurie față de Hotărârea Plenarei C.C. al P.C.R. ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales în funcția supremă de partid la cel de-al XIV-lea Congres, aș dori și eu să subliniez cîteva lucruri — spunea Zaharia Coleașe. Muncesc în această fermă de aproape 30 de ani. In toți acești ani am învățat,multe, dar tot mai am de învățat. Uite — noi,

sarciniledării de proiectul

zicem că sîntem buni grădinari și, sigur, mulți dintre noi sînt buni grădinari. Dar producțiile pe care le obținem trebuie să fie și ele pe măsura priceperii noastre. Trebuie să generalizăm experiența bună pe care o avem, să mai îmbunătățim tehnologiile, la care n-am mai umblat de mult, să putem crește producția la nivelul prevederilor din proiectul Programului-Directivă".„Fără îndoială, anul acesta avem cele mai bune recolte de cînd ne știm noi. Dar oare este tot ce ne poate da acest pămînt atît de roditor ? Eu, ca președinte al cooperativei, sînt poate primul vinovat că munca nu este întotdeauna bine organizată, că nu folosim la întreaga capacitate mașinile, tractoarele pe care le avem, deși ar trebui să vorbesc în primul rînd de oameni. Alerg uneori de unui singur, uitînd că avem un secretar al comitetului de partid, un inginer-șef, un vice-, președinte și. în primul rînd, peste 300 de membri de partid. Cu adevărat o forță ! Ca președinte va trebui să mă gîndesc foarte serios cum să folosim mai bine, permanent și cu ’ o exigență maximă, această forță, ea fiind capabilă să rezolve toate problemele care se ridică zilnic" — arăta Petre Sișman, președintele cooperativei agricole.„Eu, tovarăși, mă întreb ce o fi în mintea unora ! Muncesc de dimineața pînă seara, iar cînd e .vorba să aibă grijă, ca de ochii din cap, de recoltă, o lasă pe seama paznicilor, a altora, în loc să nu aibă liniște și odihnă pînă nu vedem întreaga producție strînsă și pusă la adăpost. Ar trebui să facem o prașilă bună și-n mentalitatea unora care mai proce-

dează așa sau a celor care — că mal sînt și din aceștia — cînd noi plecăm la cîmp, ba se fac că-i doare capul, ba că le-au venit copilul de la oraș, ba că nu știu ce probleme urgente au de rezolvat" — spunea, la rîndul său, cooperatorul Gheorghe Negrilă.Hotărirea adoptată de adunarea generală a fost pe măsura nivelului analitic șl critic al dezbaterilor: mult îmbunătățită, cu măsuri concrete, e- ficiente, menite să ducă atit la perfecționarea stilului de muncă al biroului, cît și la antrenarea tuturor comuniștilor și a celorlalți cooperatori la rezolvarea problemelor de producție, politice și sociale cu înaltă responsabilitate comunistă.
Mihail DUMITRESCUcorespondentul „Scinteii"
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Rezultatele cercetării
cit mai repede în producție

• Spiritul angajant al comuniștilor din cer
cetare pentru înfăptuirea obiectivelor noii re
voluții agrare

• Recordurile Ia producția de lapte ar pu
tea deveni producții obișnuite ?

• Răspunsul Ia această întrebare urmează 
să-I dea comuniștii prin fapte

Stațiunea de Cercetare șî Producție pentru Creșterea Bovinelor Tîr- gu Mureș este una din marile unități de profil din țara noastră, ale cărei rezultate în ameliorarea efectivelor de taurine și creșterea producțiilor animaliere se regăsesc atit în unitățile agricole din județul Mureș, cit și din alte zone ale țării. De numele acestui colectiv de cercetători se leagă, între altele — ca rezultate de mare valoare — obținerea primilor viței în țară prin transfer de embrioni congelați,, realizarea.
Avutul întregii obști - gospodărit cu grijă

de întreaga obște
® Orașul este casa noastră. Să-I îngrijim 

cu toții !
® Rolul educației civice în formarea opi

niei publice
© Organizația de partid să folosească 

mai mult mijloacele sale specifice, îndeosebi 
munca politică de la om la om

In aceste zile. în care pretutindeni în țară sint dezbătute cu responsabilitate comunistă, cu exigență și angajare revoluționară principalele aspecte ale muncii productive, organizatorice și politico-ideologice — in lumina prevederilor proiectului Programului-Directivă și ale Tezelor pentru Congresul al XIV-lea al partidului, documente de o însemnătate teoretică și practică deosebită pentru dezvoltarea in continuare a tuturor domeniilor de aotivitate—, s-a desfășurat și adunarea generală a organizației de bază numărul 4 de Ia Întreprinderea Județeană de Gospodărie Comunală și Locativă cu sediul in municipiul Sfintu Gheorghe.Darea de seamă, ca și dezbaterile care au avut loc au reliefat, cu argumente convingătoare, metodele șl mijloacele muncii politico-organizatorice folosite de organizația de partid și biroul ei pentru conducerea competentă a tuturor compartimentelor de activitate, în primul rind pentru îndeplinirea indicatorilor de plan, pentru modernizarea producției, îndeplinirea pro- ^gramelor speciale privind valorifi-

carea bazei materiale, întărirea ordinii și disciplinei.Avînd în vedere că marea majoritate a comuniștilor din această organizație își desfășoară activitatea în sectorul locativ. îndeplinind atri- butiuni concrete privind gospodărirea și întreținerea acestei vaste valori create prin grija deosebită a partidului și statului nostru, pe bună dreptate au fost scoase in evidentă aspecte ce vizează implicarea factorilor de răspundere în exploatarea mai bună a spațiului locativ și întreținerea lui in cele mai bune condiții. Numai in municipiul Sfîntu Gheorghe. la 1 septembrie anul curent numărul apartamentelor se ridica la aproape 15 500, iar suprafața locativă la 80 000 metri pătrați. Această bază materială deosebită, prin care în municipiu a fost rezolvată, practic, problema locuințelor, trebuie mai bine întreținută — așa cum subliniau mai multi vorbitori. Chiar dacă s-a accentuat mai puțin, aht în darea de seamă, cit si în discuțiile purtate pe această temă, totuși unii vorbitori, ca Valeriu Șer- ban sau Mihai Berekmeri. au subli-

niat necesitatea îmbunătățirii relațiilor dintre personalul muncitor de la sectorul locativ al întreprinderii și locatari, relevîndu-se necesitatea de a se desfășura permanent o intensă activitate educativă, de formare a unei conștiințe înaintate fată de bunurile create prin eforturile întregului popor. In viitor, după a- precierile vorbitorilor, trebuie mai mult insistat în această privință, pentru crearea unei puternice opinii împotriva acelora — ce-i drept, din ce in ce mai putini — care nesocotesc unele norme de conduită civilizată.în această acțiune, cadrele de specialitate. care au în atributiunile de serviciu întreținerea spațiului locativ. pe de o parte, iar ne de altă parte responsabilii de blocuri, asociațiile de locatari, prin conjugarea eforturilor, trebuie să exercite o mai mare influentă asupra locatarilor în vederea păstrării corespunzătoare a spatiilor ce le-au fost încredințate.Dezbaterile vizind problemele întreținerii spațiului locativ au pornit de la unele realități cu care lucrătorii I.J.G.C.L. se confruntă, în principal ‘ administrarea necorespunzătoare a locurilor de folosință comună. care nu dovedesc altceva decît neglijente ce ar putea fi evitate dacă ar exista o mai bună conlucrare între cei ce beneficiază de spatiile locative si cei ce au atribuții în administrarea acestora.în spirit critic au fost analizate acele aspecte ale muncii comuniștilor din organizația de bază numărul 4 de la I.J.G.C.L. care vizează aprovizionarea tehnico-materială a întreprinderii, disciplina în muncă. în

special operativitatea în solutionarea unor probleme.S-a subliniat că. parte integrantă din prevederile proiectului Programului-Directivă. în municipiul Sfin- tu Gheorghe vor începe lucrările de construire a noului centru al localității, ce va conferi orașului de pe malul Oltului eleganță și o pronunțată linie modernă a noilor edificii. De aceea, au subliniat participants la adunare, atît constructorilor, cît și lucrătorilor de la I.J.G.C.L.. care vor primi în administrare aproape 2 000 de apartamente în mai puțin de patru ani. le revin sarcini deosebite. De aceea, s-au stabilit în adunarea generală de dare de seamă si alegeri unele măsuri ce trebuie urgent aplicate și care vizează perfecționarea cunoștințelor profesionale ale întregului personal muncitor. îmbunătățirea organizării muncii și a activităților specifice acestei întreprinderi, creșterea contribuției comuniștilor la soluționarea operativă a problemelor. implicarea lor mai responsabilă în realizarea sarcinilor. O direcție clară de acțiune în viitor (asupra căreia s-a insistat mai puțin în cadrul dezbaterilor din adunare) este folosirea. in mult mai mare măsură, de către organizația de partid și biroul ei. a metodelor specifice, muncii de partid — îndeosebi a muncii politice de la om la om —. care să determine ridicarea nivelului de conștiință al lucrătorilor de la I.J.G.C.L.. deo-* potrivă și al cetățenilor orașului, pentru ca avuția întregii obști, de care beneficiază fiecare cetățean, să fie cît mai bine gospodărită de întreaga obște.
Constantin TIMARUcorespondentul „Scinteii"1

în condiții de producție, a unor lucrări de microchirurgie embrionară, precum și a unui laborator destinat transferului de embrioni. Stațiunea din Tirgu Mureș — unitate integrată organic în circuitul științei agricole— a găzduit manifestări științifice ele prestigiu la nivel național și european, iar pentru răspunderea cu care a acționat in înfăptuirea obiectivelor noii revoluții agrare, a orientărilor și indicațiilor secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru creșterea contribuției cercetării la dezvoltarea agriculturii, colectivului de aici i-au fost conferite înalte distincții.Toate aceste rezultate, la care se adaugă depășirea tuturor indicatorilor de plan, nu au constituit pentru cei 91 de comuniști, ciți numără organizația de bază, motive de automulțumire, de a ocoli lipsurile. Dimpotrivă ! Abordînd activitatea desfășurată de comuniști, de biroul organizației de bază,, in spiritul prevederilor din proiectul Programului- Directivă și Tezele pentru Congresul, al XIV-lea al partidului, adunarea de dare de seamă șl alegeri s-a constituit într-o analiză responsabilă atit a modului în care rezultatele cercetărilor proprii se regăsesc în sporirea producției unităților agricole, cît și a măsurilor ce trebuie luate pentru ca „tezaurul cercetărilor", cum se exprima unul din vorbitori, să fie aplicate în timp cît mai scurt în producția agricolă.Atît darea de seamă, cît mai ales participanții la dezbateri, pornind de Ia rezultatele bune obținute în fermele proprii, în laboratoare sau cîm- purile experimentale, au evidențiat un fapt care a polarizat majoritatea discuțiilor. Azi, mai mult ca oricînd— s-a arătat — se impune scurtarea considerabilă a drumului de la cercetare la producție. De pildă, evi- clențiindu-se că la ferma din Ernei, în ultimii doi ani producția medie a depășit 5 300 litri lapte pe o vacă, iar la unele „vaci recordiste" — chiar 10 000 litri lapte, s-a relevat necesitatea generalizării tehnologiilor și a măsurilor care determină asemenea rezultate. Comunistul Cornel Podar, referindu-se la alte rezultate, relevate de altfel și în darea de seamă, între care elaborarea tehnologiei exploatării „vaca de carne" (aflată în primul an de aplicare la C.A.P. Bereni, județul Mureș), a lansat chemarea de a folosi mai rațional dotarea tehnică a stațiunii și de a „inventaria" toate tehnologiile neaplicate încă în producția zootehnică. Pe bună drep-

tate, arăta el, „dacă cu ani în urmă se vorbea. în zootehnie, de o perioadă mai lungă de la cercetare la producție. in prezent noi am reușit să scurtăm acest interval de la 5 ani la. 3 ani și, uneori, chiar la doi ani. Acesta trebuie să fie «răspunsul» cercetării pentru înfăptuirea obiectivelor noii revoluții agrare și transpunerea in viață a angajamentului nostru luat in fața tovarășului Nicolae Ceaușescu, cu prilejul vizitei sale de lucru în unitatea noastră. Tocmai de aceea, în viitor se impune o mai largă mobilizare a forțelor, îndeosebi a tinerilor cercetători, un stil de muncă dinamic al noului birou al organizației de bază, care să ducă la o și mai puternică implicare a comuniștilor, a întregului colectiv in îndeplinirea sarcinilor din unitățile productive." Comuniștii Mircea Roman și Constantin Sîrbulescu au evidențiat, la rindul lor, că dacă rezultatele in privința „implementării" în marea producție a mulsului mecanic, a transferului de embrioni (ca soluție , de ameliorare a efectivelor de taurine) sau a livrării unor produși masculi de mare valoare biologică sint, în general, bune, colectivul stațiunii, in frunte cu comuniștii, trebuie să-și aducă o contribuție sporită în creșterea tineretului femei, furajarea a- nimalelor și, nu în ultimul rînd, la calificarea forței de muncă din zootehnie, unde, chiar și unii șefi de fermă — apreciau ei — „manifestă imobilism în fața rezultatelor cercetării". Intervenții învățăminte pentru itoare de implicare marea producție auPogăcean, Atanasie Ciorlăuș, Mariana Gherman și alții.Deosebit de sugestivă pentru modul angajant, revoluționar cu care comuniștii organizației de bază au înțeles să dezbată problemele perfecționării activității colectivului a fost și intervenția doctorului medic veterinar Emil Silvaș, directorul stațiunii : „Cu siguranță, realizările noastre de azi nu vor mai fi «actuale» peste cîțiva ani. Or, șansa de a fi eficienți la un moment dat — cum ne cere conducerea partidului — se realizează nu cu informații ascunse în sertar, ci acționînd pentru difuzarea și aplicarea lor pe drumul cel mai scurt în marea producție. Aceasta este menirea cercetării...".Desfășurindu-se în acest mod, adunarea de dare de seamă și alegeri din această organizație s-a putut constitui intr-un moment important pentru viața și activitatea comuniștilor. Este propunerile, in darea de vorbitorilor, intr-un amplu program de măsuri. în care au fost cuprinse prevederi și răspunderi concrete pentru fiecare comunist, astfel îneît să determine creșterea capacității organizației de partid in mobilizarea tuturor lucrătorilor din cercetare la îndeplinirea sarcinilor mari ce-i revin acestui sector de activitate.

clare, pline de activitatea vi- a cercetării în avut și Marian

demn de remarcat că criticile formulate, atît seamă, cit și în cuvîntul și-au găsist reflectarea

Gheorghe GIURGIUcorespondentul „Scinteii"

Misiunea adunării 
analizeze temeinic, 
cauzele pentrii care colectivul 
secției înnobilare a Combinatu
lui pentru Industrializarea Lem
nului Pipera, in care își desfă
șoară activitatea o organizație 
de partid puternică, ce numără 
aproape 130 de comuniști, nu 
ține pasul cu secțiile fruntașe 
din combinat și continuă să facă 
parte din ..secțiile cu restanțe". 
Și-a îndeplinit adunarea această 
importantă misiune ?Dacă ne-am rezuma numai la 
modul în care au fost abordate 
în darea de seamă și în dez
bateri, pînă la, relevarea „mo
mentului adevărului" (asupra 
acestuia vom reveni), cauzele 
neimplinirilOr din activitatea or
ganizației de aici, am putea 
spune că misiunea a fost numai 
parțial îndeplinită. De ce ? Pen
tru că, așa cum se mai intimplă 
uneori, comuniștii s-au. lăsat 
prea mult „orientați" de tonul 
dării de seamă, care —' surprin
zător — a abundat în generali
tăți și formulări abstracte, care 
nu au numit nici răspunderile 
colective, nici pe cele individua
le in legătură cu rezultatele 
slabe din activitatea economică. 
Si acest lucru s-a intimplat 
pentru că biroul organizației de 
bază nu și-a examinat in mod 
critic și autocritic, in corelație 
directă cu această situație, nici 
propria activitate.

Și totuși adunarea a ajuns ■ 
pînă la urmă la „momentul a- 
devărului" și și-a stabilit o stra
tegie clară pentru activitatea 
viitoare. Cum 1 In primul rînd, 
prin cuvîntul rostit 'aici de to
varășul Victor Ion Popescu, in- 
giner-șef al combinatului și 
membru în comitetul de partid : 
„Vă propun, fără a intra in prea 
multe detalii, să reflectăm îm
preună asupra unui fapt. In 
urmă cu cîțiva ani, dumnea
voastră, cei de aici, i-ați învă
țat pe cei de la Suceava cum să 
lucreze, le-ați transmis expe
riența noastră. Ei au știut să 
învețe și acum sînt mai buni 
decît noi. Nu vă spune nimic 
acest fapt ? Eu cred că, in cazul 
nostru, și-a făcut loc, alături de 
anumite greutăți obiective, și o 
stare de automulțumire. Care, 
din păcate, nici aici, in adu
narea de partid, n-a fost combă
tută cu toată fermitatea. Va 
trebui insă ca noul birou al 
organizației de bază s-o facă 
chiar din prima zi de după adu
nare. Si veți vedea că secția 
dumneavoastră va redeveni un 
colectiv destoinic, cum a fost cu 
ani in urmă".

Intervenția inginerului-șef nu 
s-a încheiat o dată cu adu
narea. „Momentul adevărului" 
din această adunare s-a trans
format intr-un important mo
ment educativ. Activistul comi
tetului municipal de partid, pre
zent la adunare, a analizat, cu 
unii din membrii comitetului de 
partid din cadrul combinatului, 
cauzele care au făcut ca adu
narea să aibă pînă la un anu
mit punct o desfășurare neco
respunzătoare. Mai mult, au 
participat cu toții, prin sugestii, 
la îmbogățirea programului de 
măsuri cu prevederi con
crete vizind in primul rind 
perfecționarea stilului de mun
că al noului birou al or
ganizației de bază. Prin , a- 
cest ajutor, care, evident, se 
cere continuat, organizația de 

după 
per- 
Incit 
efec- 
adu- r ei

era să 
•profund

aici s-a înscris, îndată i 
adunare, pe coordonatele 
fectionării activității sale, 
putem spune că analiza i 
tuată după desfășurarea 
nării, prin învățămintele 
practice, prin măsurile opera
tive stabilite, a determinat in 
cele din urmă efectuarea unor... 
corecturi necesare in însuși fe
lul in care comitetul de partid 
indrumă organizațiile de bază. 
In ceea ce privește autocritica, 
ce a fost aminată, ea se va do
vedi a fi constructivă în mă
sura în care faptele de zi cu zi 
vor proba acest lucru.

Gh. IONIT4
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Formarea gândirii economice

în concordanță cu exigențele perfecționării

calității si eficientei muncii
ii iCum se acționează prin Intermediul mijloacelor și formelor muncii politice de masă pentru formarea și dezvoltarea unei gîndiri economice active, creatoare a oamenilor muncii ? Pentru a răspundă la această întrebare am efectuat o analiză în întreprinderi din municipiul Miercurea-Ciuc.O primă direcție de acțiune o constituie orientarea invățămintului politico-ideologic spre realizarea unei mai strinse legături cu cerințele practicii, ale activității econo- mico-sociale. Va acest aspect s-a referit tovarășa Maria Timaru, secretar al comitetului de partid al întreprinderii Filatura de Lină Pieptănată.Tematica stabilită în actualul an de învățămint. urmărind dezbaterea, aprofundarea și înțelegerea deplină a conținutului tezelor și o- rientărilor cuprinse in documentele de partid, In opera secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. ne-a permis să discutăm concret, in limbajul producției, am putea spune. în spiritul gindirii și deprinderii de buni gospodari, despre cum să ne organizăm mai bine munca, să muncim mai bine, să întreprindem acțiuni eficiente pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan.„Filatura" — cum 1 se mal spună prescurtat acestei bine cunoscute întreprinderi harghitene. înălțată in anii de după Congresul al IX-lea—, dispune de un colectiv Închegat, bine pregătit profesional, capabil să-și îndeplinească exemplar sarcinile de producție. Pe această treaptă a pregătirii, colectivul a ajuns in timp, sub acțiunea permanentă a factorilor de educație politico-ideo- logică. Desigur, noul încadrat, venit cel mai adesea, de pe băncile școlii, știe că lucrează într-o unitate socialistă, unde i se cere o integrare activă in efortul comun de sporire a contribuției la dezvoltarea societății. Dar de aici și pină la a acționa ca un adevărat proprietar, cu grijă maximă fată de mijloacele de producție, cu responsabilitate totală față de munca sa. pină la a înțelege că răsplata este direct proporțională cu partea sa de muncă, este un drum de gindire creatoare, de activitate rodnică.în cadrul invățămintului politico- ideologic. pe fondul explicării și Înțelegerii strategiei politice si economice a partidului, sint dezbătută sarcinile concrete ale unității, ala secțiilor, aspectele practica privitoare la muncă, modalitățile de a le soluționa optim. Așa cum aflăm de la Doina Anghel. propagandistă la organizația de bază nr. 4. schimbul A, dezbaterile sint orientate cu deosebire spre Înțelegerea si înfăptuirea cerinței îmbunătățirii calității producției și a produselor. Pu- nindu-se în relație directă răspunderile individuale cu prestigiul unității. ai „mărcii fabricii". »-a reușit să se stimuleze spiritul de inițiativă. concretizat in propuneri judicioase. în întreprindere a crescut numărul de propuneri concrete pentru îmbunătățirea parametrilor funcționali al mașinilor, asigurarea pieselor de schimb, în același timp, a sporit combativitatea, s-a luat atitudine fermă împotriva materiale, a neutilizării timpului și utilajelor, a lor de energie electrică

te. în toate aceste situații s-a pornit de la cauze și cazuri cu convingerea că stă in colectivului să le înlăture.De altfel, dorind să cunoaștem șl efectul în producție al dezbaterilor de la cursurile invățămintului politico-ideologic. n-am avut decît să mergem pe firul problematicii abordate pentru a vedea cum se manifestă concret spiritul gospodăresc, gîndirea economică a oamenilor muncii de aici. Am constatat că propunerile, inițiativele nu rămin în dosare. Ele sint activizate, prin analize, prin măsuri operative, prin sarcini concrete. Așa se ajunge de la idei la fapte. Constituirea unei benzi pentru îmbunătățirea transportului produsului - finit la magazie determină un cîștig de timp și înlătură efectele nedorite ale repetatei manipulări. Exemplele pot continua : îmbunătățirea sistemului de ventilație la fiecare mașină și loc de muncă, creșterea randamentului mașinilor de filat prin unele modificări aduse structurii lor, găsirea unei soluții pentru rapida sesizare a firului rupt, generalizarea unei mețode în vederea economisirii materiei prime....Este ora 9. Timp de 20 minute, mașinile de decupat și cusut ale secției confecții de la întreprinderea de Tricotaje și-au încetat zumzetul. Este pauza de masă, dar și timpul afectat emisiunii stației de radioamplificare. La cele 35 difuzoare din întreprindere se aude bine cunoscuta voce a prezentatoarei : „Bună ziua, stimate colege 1 Vă prezentăm sumarul emisiunii...".— Stația noastră funcționează de ani de zile fără întrerupere, devenind unul dintre principalele mijloace ale muncii politice de masă — afirmă tovarășa Maria Antal, secretara comitetului de partid. Prin intermediul acesteia, aducem la cunoștința comuniștilor, a întregului personal, în modul cel mai operativ, evenimentele politice din viața partidului și a tării, făcînd cunoscute hotărîrile de partid și de stat, conținutul cuvîntărilor secretarului general al partidului. în , aceeași măsură, prin cadrele politice și de condueere ale întreprinderii detaliem sarcinile concrete ce revin colectivului nostru, facem o primă a- ducere la cunoștință a indicatorilor de plan, a stadiului realizării lor periodice. Avind program zilnic, dispunem, bineînțeles, de timpul necesar adîncirii problematicii întreprinderii — in emisiuni găsin- du-și loc dezbaterea in variate forme a aspectelor concrete din secții, ateliere și compartimente de producție, urmărind prin aceasta creșterea nivelului conștiinței muncitorești- revoluționare. formarea atitudinii înaintate față de muncă, a deprinderii de a gindi și acționa rește. eficientDesigur, efectul educativ sau alteia dintre emisiunite fi cuantificat de la o zi la alta, descifrat imediat in comportamentul uneia sau alteia dintre muncitoare. Integrate însă unui larg sistem al activității politice de masă, emisiunile stației contribuie la generalizarea experienței Înaintate, la întronarea unul climat corespunzător de muncă, la corectarea înțelegerii greșite din partea unora a raportului individului cu colectivul, cu munca sa, în ultimă instanță, la

concrete, puterea modelarea profilului etic. La întreprinderea de Tricotaje este meritul colectivului de redacție de a găsi în sensul dorit forme publicistice adecvate. Una este cea intitulată fruntași în producție", în detaliu a modului de a locului de muncă, a concrete de Întreținere a grijii pentru economisirea materiei prime, văzute prin prisma răspunderii fată de îndeplinirea normei zilnice și a asigurării calității produselor au fost subiecte abordate la microfon de muncitoare fruntașe precum Kedves Rozalia. Ioana Păun, Maria Antal, Jakab Irina, Maria Hirazi și altele, urmărite cu multă atenție de tovarășele lor de muncă. Cu atît mal mult de cele care, în aceeași emisiune, sau separat, au fost chemate să explice în cadrul rubricii „Cu microfonul printre întîrziați", în alte rubrici în care se dezbat probleme ale indisciplinei, ale nerealizăril îndatoririlor in procesul de producție. Ne raliem părerii exprimate la comitetul de partid că și aceste emisiuni au contribuit la ridicarea calității produselor întreprinderii.Unul din obiectivele prioritare ale colectivului de muncă de la întreprinderea de Tractoare din Miercu- rea-Ciuc este reducerea consumului de metal. Motivele sînt limpezi și înțelese de toți. Piața, atît internă, cît și externă, cere tractoare mai ușoare, respectiv mai ușor manevrabile. Pentru îndeplinirea acestui deziderat am întîlnit în unitate o stara de angajare statornicită atit în compartimentele de proiectare, cît și în halele de producție. De asemenea, ni s-au dat nenumărate exemple ale convertirii efortului în economisirea a zeci și sute de tone de metal, în special ca urmare a găsirii de noi soluții în executarea reperelor, a îmbunătățirii tehnologiilor de fabricație, a promovării unor tehnologii neconvenționale.Am dorit să vedem cum «e acționează la nivelul unei organizații de bază, ce modalități sînt alese și predomină pentru formarea gindirii e- conomice eficiente a comuniștilor, a oamenilor muncii de pe raza de cuprindere a organizației d.e partid. Ne

dintre acestea „De vorbă cu Expunerea organizare modalității mașinii, a

aflăm la atelierul II prelucrării mecanice.— Este un loc de muncă unde Intr-adevăr se poate contribui la reducerea consumurilor de metal, ne spune subinginerul Dumitru Urzică, secretar adjunct al organizației de bază nr. 3. Ca urmare, nu este adunare de partid unde să nu dezbatem îndeplinirea sarcinilor ce le avem pe această linie. Am adoptat măsuri, am încredințat responsabilități. urmărim modul indepliniril lor. Este clar că așa cum răspunderea îndeplinirii sarcinilor de plan cade in seama fiecăruia, tot așa și reducerea consumurilor de metal trebuie să fie contribuția tuturor. Tocmai de aceea am hotărit ca pentru conștientizarea fiecărui muncitor să facem apel la una din formele muncii politice de masă de mare eficientă — munca de la om la om. Am căutat ca. prin colectivele de agitatori, care acționează sub conducerea biroului organizației de bază, să explicăm lntr-un mod accesibil și convingător necesitatea economisirii metalului, a ’ găsirii unor noi căi de reducere a consumurilor, insistind asupra formării convingerii că avem datoria morală de a contribui la sporirea avuției comune.Că în acest atelier de prelucrări mecanice se acționează în baza unei gindin economice vii. gospodărești, o dovedește faptul că numai in ultimele două luni s-au predat aproape 1000 kg șpan de fontă, oțel și alamă, adunate în conteinere separate ; că nu există rămineri sub normă ; că utilajele sînt menținute și redate schimbului următor in perfectă stare de funcționare ; că în primul semestru planul de producție a fost îndeplinit în procent de 108 la sută.Discuțiile cu muncitorii din atelier au adus noi dovezi ale responsabilității fată de soarta producției. Reținem hotărîrta organizației de partid, a întregului colectiv de a milita pentru transpunerea în practică a ideilor izvorîte din lirapedea înțelegere a faptului că au o mare răspundere fată de avutul obștesc, de păstrarea și necontenita lui sporire.
Nicolae ȘANDRU
corespondentul „Scinteli
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risipei de integrale a consumuri- . nejustifica-

13,00 Telex
*13,05 La sflrșlt de săptămtnâ
14.43 Săptămlna politică

15,00 închiderea programului
19,00 Telejurnal
19,25 Sub tricolor, sub roșu steag. Ver

suri patriotice, revoluționare
19,35 Teleenciclopedia
30,05 Floarea din grădină. Emislune-con- 

curs de muzică populară
31,00 Film artistic : „Revedere"
32,20 Telejurnal

Caracterul programatic. In sens militant, umanist și patriotic — definitor pentru tradițiile progresiste ale teatrului românesc, încă de la începuturile sale — și-a aflat și își află, în contemporaneitatea socialistă, cadrul cel mai inalt de manifestare, incandescenta revoluționară pe care i-o conferă, neabătut, orientarea ideologică fermă cuprinsă in documentele de partid, in îndrumarea și îndemnurile insuflețitoare «ale tovarășului. Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii. Regăsim acum — evidențiată plenar — esența acestui caracter programatic, de natură să asigure o dezvoltare ascendentă fenomenului teatral românesc, în Tezele pentru Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român, însuflețite de gin- dul înaripat și vizionar al celui mai iubit fiu al patriei, vizînd înfăptuirea consecventă făuririi socialismului cu poporul și pentru popor, ca opetă a întregii tiuni, cerea clasei re,

a principiului

IX-lea al partidului, o misiune de onoare pentru oamenii de teatru, îndeplinită, cum se știe, cu fruntea șus. Din perspectiva cuprinzătoare a acestei epoci, dramaturgia originală contemporană, teatrul românesc in întregul său, ni se Înfățișează, astfel, ca o imensă oglindă, clară și luminoasă, a Thtruchipării libertății și independenței patriei. în genul prin excelență dinamic și popular al literaturii destinate scenei, acțiunii ia timpul prezent, această noțiune, de independență națională, a alimentat din belșug propensiunea autorilor spre reflectarea trecutului istoric, izvor de exemplaritate și elan patriotic : zeci și sute de personaje, descinse din vechi file de hronic ori plăsmuite de imaginația scriitorilor, hrănită, mereu, in operele de virf, prin solide acumulări de culturăi istorică, au populat și populează, stagiune de stagiune, scenele noastre, configurînd mediul social românesc

o fac In registrul sobru, dar tonic al tragicului sau în cel energic al dramei, altele în cel recuperator, afirmativ, al comediei, multe in formule dramatice inedite. In asemenea modalități, din ce in ce mai bine definite din punctpl de vedere al specificității teatrului, s-au înscris si se înscriu ca independență, create mai cu al IX-lea al unor scriitori turie, în același permanența ideii de independență, așa cum apare ea transfigurată in arta vie a teatrului, ca mentalitate de viață, spectacole de înaltă atitudine, civică, patriotică, precum : „Piticul din grădina de vară" (jucat la Teatrul Național din Tirgu Mureș, la Teatrul Național Craiova și la Teatrul de Nord din Satu Mare) și „Muntele" (Teatrul Tineretului din. Piatra Neamț și —

reflectări ale ideii de numeroase piese, seamă după Congresul partidului, aparținind de renume. Stau măr- timp, intrupind

a noastre na- sub condu- pârtidului muncitoa- chezășie de nezdruncinat pentru libertatea, independența și suveranitatea României socialiste.Deslușim în a- ceastă conexiune care străbate, cu un suflu viguros, întregul conținut al Tezelor. înăl- țându-se — amplă și generoasă — ideea de independență a patriei, concept complex, exprimind interacțiunea faptelor economice, sociale, politice și etice ale poporului român, și constituindu-se intr-o condiție fundamentală a înseși existenței a- cestuia. Cum însă noțiunea de independență nu are numai un caracter abstract, ci ea se materializează în oameni, în gîndul, simțirea și acțiunea lor, deslușim din cuprinsul Tezelor, în ceea ce privește teatrul, necesitatea implementării tot mai profunde a creației dramatice și scenice în viata, interesele și aspirațiile oamenilor muncii, în realitatea construcției socialiste, în lupta țării noastre pentru libertate și demnitate în relațiile internaționale, pentru pace și prietenie cu toate popoarele lumii.O asemenea misiune majoră — care implică talent și cunoaștere, măiestrie și dăruire — nu reprezintă, desigur, o noutate pentru autorii dramatici, pentru actori, regizori, scenografi, pentru toți slujitorii teatrului ; ea s-a înfiripat o dată cu însăși mișcarea noastră teatrală, în virtutea funcției sale deopotrivă e- ducative și estetice, și a fost stimulată de numeroase condeie de prestigiu din trecut, în frunte cu Eminescu, devenind, în România socialistă, mai ales după Congresul al
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patriotică a maselor
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Cu răspundere și forfe proprii
DIN EXPERIENȚA COLECTIVULUI 

COMBINATULUI CHIMIC DIN FĂGĂRAȘ

ex- si din
cu

Oricît de valoroasă și necesară ar fi producția oricărui domeriiu economic, realizarea ei trebuie însoțită de grija permanentă ca procesele tehnologice să nu afecteze acel neprețuit bun al tuturor care este mediul ambiant. Această cerință constituie esența prevederilor Legii privind gospodărirea rațională, protecția și asigurarea calității apelor, adoptată recent de Marea Adunare Națională și ea se regăsește în prevederile proiectului -Programului-Di- rectivă al Congresului al XIV-lea aL partidului. în spiritul acestei idei — așa cum o demonstrează perienta practică — acționează colectivul Combinatului Chimic Făgăraș.Inginerul chimist principal,probleme de protecție a mediului înconjurător din cadrul combinatului, Ioana Ilie, ne spune că laboratorul de biologie, condus de inimosul biolog Liviu Boieriu, după numeroase cercetări și experimentări, unele desfășurate de-a lungul a cîtorva ani, a reușit să pună la punct o valoroasă tehnologie de epurare pe bază de nămol biologic — un fel de asociație de microorganisme care se hrănesc cu substanțele poluante din ape.— Este o tehnologie nouă ?— Nu. Tehnologia de epurare a apelor uzate cu nămol activ era cunoscută. Meritul colectivului de cercetători ai laboratorului constă in faptul că această tehnologie a fost aplicată aici la Făgăraș pentru prima dată la biodegradarea concomitentă a substanțelor poluante de 'diverse feluri prin intermediul unor tulpini de bacterii, procedeu care s-a dovedit deosebit de eficient și a cărui originalitate a adus autorilor lui un brevet de invenție.în urma rezultatelor obținute îp faza de laborator s-a trecut la realizarea stației de epurare care a fost finalizată intr-un termen record. Eficiența acesteia, ca și a întregii acțiuni de epurare a apelor uzate cu conținut de factori poluant!, reiese și din randamentul cu care funcționează stația și care este de 95 la sută. Un nou pas pe linia

punerii la punct a unul sistem eficient de epurare a altor ape uzate din combinat a fost făcut prin separarea colectării pe categorii a a- cestora : organice, menajere, acide, cu conținuturi diverse. Pe baza a- cestor separări și pentru epurarea unora dintre apele uzate a fost proiectată cea de-a treia stație de epurare a combinatului.

văzute cu echipamente de epurare a apelor uzate. Așa se face că o dată cu intrarea in funcțiune a noilor capacități (și ele au fost multe și importante în ultimii ani) s-au extins și stațiile de epurare 1 și 3.Vizităm grupul de stații de epu- . rare. în laboratorul de biologie discutăm cu biologul Ladislau Galamb, șeful stațiilor.
NAT U RA
- ocrotită de lege, 

apărată de fiecare cetățean

Paralel cu aceste eforturi, colectivul combinatului a rezolvat și o altă problemă vitală pentru desfășurarea în condiții optime a activității productive : purificarea apei pe care combinatul o primește din Olt, infestată de substanțe organice care ar fi putut produce mari pertUrba- tii in procesul de fabricație, prin depunerea lor pe circuitele de răcire ale schimbătoarelor de căldură. Așa se face că după decantare, tratare și filtrare, apa provenită este deversată înapoi in Olt limpede și mai bogată în oxigen cit era în momentul preluării ei aceeași sursă.Notabil este și un alt fapt : grija pentru ca apele uzate să polueze Oltul, nicicind și sub nici o formă, aici la combinatul din Făgăraș se are în vedere ca, încă din proiectare, noile instalații să fie pre-

din Olt mai de- dindin nu

— Analiza apelor Intrate în stații, ca și a celor evacuate din stații se face aici de trei ori pe schimb.— Se mai înregistrează perturbați! în gradul de— Se mai mai la apele special cele . de producție. Apar atunci cînd se evacuează o tnstalație pentru revizii. reparații sau cînd se produce vreo defecțiune. în asemenea situații are loc o creștere a concentrațiilor de substanțe poluante care intră în stațiile de epurare. Aceasta se produce fără urmări negative, deoarece sintem preveniți de secțiile respective și luăm măsuri, asigurind capacități suplimentare de epurare. Este o regulă obligatorie de la Care nimeni nu se abate. Așa se face că de zece ani de cind lucrez aici n-am înregistrat nici un caz de „scăpare",

poluare a apelor ? înregistrează, dar nu- intrate in stație și iri ce provin din secțiile

adică deversare de ape cu un conținut mare de substanțe poluante.„Ogiinda" stării de sănătate a a- pelor evacuate în Olt sint buletinele de informare care ajung zilnic, la aceeași oră, pe biroul directorului general și care reflectă calitatea a- pelor uzate din ziua precedentă. Privim și noi unul din buletine. Concentrația principalelor substanțe poluante este sub limita admisă.Ne interesăm și de o altă situație. Aceea a aerului in zona combinatului ca și in zona limitrofă. Emisiile, sau „cozile de vulpe" cum li se spune, datorită culorii gazelor care ies de la unele instalații se situează, de asemenea, sub limitele admise. Concentrația lor este și ea urmărită zilnic de către laboratorul de toxicologie, prin probe care se iau atît din zona combinatului, cît și din cea limitrofă,- inclusiv în municipiul găraș. Cu alte cuvinte, nimic ceea ce ar putea contribui la luarea mediului înconjurător nu scăpat din vedere.O confirmare a celor Combinatul Chimic din fost oferită de Dorin ner principal în cadrul dețean de Gospodărire a Apelor. „Am dori să avem cît mai multe unități industriale și agricole în județ unde să se manifeste conștiința răspunderii pentru protecția mediului înconjurător cum se manifestă la combinatul din Făgăraș. Desigur, nici aici nu se poate spune că nu există loc și de mai bine, dar ceea ce trebuie subliniat este faptul că aici cadrele de conducere, organizația de partid și specialiștii din combinat au realizat o problemă deosebit de importantă. Mai concret spus, chimițtii din Făgăraș n-au așteptat să vină să le rezolve problemele de poluare alții, ci s-au bazat pe forțele lor proprii, acționînd cu spirit de inițiativă și răspundere în această problemă tuturor — apărarea biant".

Fă- din po- esteconstatate la Făgăraș ne-a Stoian, ingi- Oficiului Ju-

a fiecăruia și a mediului am-
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corespondentul „Scinteli”

• Teatrul Național (14 7171, Sala 
mare) : Bădăranii — 18 ; (sala Ate
lier) ; Intre patru ochi — 18
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concertul 
orchestrei de cameră a medicilor. Di
rijor : dr. Ermil Nichifor. Soliști : dr. 
Gabriela Enache, dr. Mihai Szfics 
(Gluck, Mozart, Beethoven) — 18
• Opera Română (13 18 57)
— 18
• Teatrul de operetă 
Mam’zelle Nitouche — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza 
(sală Schitu Măgureanu, 14 75 46): Mi
zantropul — 18; (sala Grădina Icoanei, 
11 95 44) : A treia țeapă — 18
0 Teatrul Mic (14 70 81) : Pluralul 
englezesc — 15 ; Dragă Joey — 19 
0 Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Lewis 
și Alice 19
0 Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala Ma- 
gheru) : Intr-o dimineață — 18 ; (sala 
Studio) : Al patrulea anotimp — 18,30 
0 Teatrul Gluleștl (sala Majestic, 
14 72 34) ; Arta conversației — 18,30 
0 Teatrul satlric-muzical „C. Tănase" 
(15 56 78, sala Savoy) : Varietăți pe 
portativ — 19
0 Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" (13 13 00) : Meridiane fol
clorice — 18,30

: Nabucco

(13 63 48) :

Bulandra"

cinema
0 Un studio In căutarea unei vedete: 
LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19, FAVORIT (45 31 70) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19, EXCELSIOR (65 49 45) — 
9: 11; 13; 15: 17: 19
0 Flori de gheată : DACIA (50 35 94) 
~~ 9’ 11* 13* 15" 17* 19
• Martori dispăruți : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15; 17; 19
• O vară cu Mara î MUNCA (21 59 97)
— 15; 17; 19
• Declarație de
(11 C3 72) ‘ '
• De la 
(11 86 25) 
20,15
9 Program specia! pentru copil șl ti
neret : DOINA (16 35 38) — 8,45; 10,15; 
12,30; 14.45; 17; 19,15
9 Nava lui’ Yang î GRIVITA (17 08 58)
— 9; 11; 13; 15; " ‘ . ............
— 9; 11; 13;
(27 54 95) — 9;
9 Dragoste si
(81 68 88) — 15;
9 Sorgul roșu
— 15; 17; 19

dragoste : SCALA
— 9; 11; 13; 15; 17; 19 
literatură la film : PATRIA

— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;

17; 19. PACEA (71 30 85) 
15; 17; 19, COSMOS
11: 13; 15; 17; 19 
datorie : COTROCENI 
17; 19
i POPULAR (35 15 17)

în devenire, lupta poporului pentru existenta și progresul națiunii, modelul uman al eroismului Dar patria — de neconceput fără trecutul ei glorios — nu înseamnă numai istorie, decît în măsura in care orice clipă consumată devine ea însăși istorie : istorie a contemporaneității, • a actualității chiar, care justifică plenar un concept de epopee națională, vizînd deopotrivă trecutul și prezentul, unitatea dialectică, organică, a celor două aspecte perceptibile ale temporalității, reunite sub arcul impunător și imprescriptibil al independenței naționale.Reflectînd realitatea societății românești într-o devenire revoluționară de aproape o jumătate de veac, dramaturgia originală contemporană acoperă, în sensul cel mai general, prin aproximativ 1 500 de piese reprezentate din 1944 pînă în prezent, totalitatea vieții și luptei poporului român, într-o acoladă tematică amplă și extrem de variată, făurită cu o remarcabilă diversitate stilistică. Această totalitate — semnificînd in esență unicitatea, unitatea și independența patriei — pentru a se converti în creație dramaturgică, apelează, firește, la oamenii ce o compun, singurii în stare să transforme o noțiune abstractă in imagine concretă, devenind în același timp subiect al operei teatrale, în calitate de parte a patriei libere și suverane. Chipul acesteia capătă deci, în lucrările dramatice actuale și apoi pe scenă, înfățișarea — pluriformă și nuanțată — a acelor individualități umane care vădesc, prin trăsăturile lor înaintate, capacitatea de a participa decisiv la efortul constructiv al întregului popor, de a munci fără preget pentru noua calitate a vieții, de a învinge, în spirit revoluționar, orice dificultăți s-ar ivi în calea progresului colectiv, în calea independenței naționale.Unele personaje se Înscriu în a- ceastă direcție prin exponențialita- teg comunistă ș caracterelor, ca modele umang reprezentative ale societății noastre,^altele prin temeritatea afirmării revoluționare a noului sau prin exprimarea valorilor perene ale spiritualității naționale t unele

Teatrul Dramatic Brașov) de D. R. Popescu, „Puterea și Adevărul" (Teatrul „Bulandra") și „Moștenirea" (Teatrul Național din București) de Titus Popovici, „Petru Rareș" de Horia Lovinescu (Teatrul „C. I. Nottara"), „Un fluture pe lampă" (Teatrul Național din București) și „Drumuri și- răscruci" (Teatrul Național din Iași) de Paul Everac, „Răceala" și „A treia Sorescu (Teatrul craioveanțeapă" de Marin „Bulandra", Naționalul ș.a.). „Procesul Horia" de Al. Voitin (Teatrul Național din Tirgu Mureș și Teatrul Național din Cluj-Napo- ca), „Io, Mircea-Voievod", de Dan Tărchilă (jucat, la Constanta, de Teatrul „Bulandra").Toate acestea demonstrează atît posibilitatea, cît șl hotărîrea oamenilor de teatru de a răspunde cu cinste îndemnurilor înscrise in Tezele pentru Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român, privind creșterea responsabilității sociale a creatorilor săi, perfecționarea și dezvoltarea continuă a întregii lor activități, în cadrul profund stimulator al Festivalului național „Cintarea României", pentru a contribui, cu mijloacele sale specifice, la formarea unei înalte conștiințe socialiste, revoluționare, patriotice, la înfăptuirea imperativelor viitorului : „este necesar să fie subliniată cu toată forța necesitatea întăririi și dezvoltării continue a proprietății socialiste, a apărării acesteia ca una din cerințele vitale pentru dezvoltarea viitoare a patriei noastre, care va asigura progresul continuu al forțelor de producție, al științei, culturii, al nivelului de trai, material și spiritual al poporului, pentru ridicarea patriei noastre po noi culmi de progres și civilizație, de Întărire a independentei si suveranității României". Sînt acestea obiective derivînd din Însăși substanța socialistă a patriei, care oferă scriitorilor de teatru, tuturor creatorilor de frumos un teren de • investigație din ce în ce mai bogat, practic infinit, generind in ansamblu ceea ce numim modelul uman socialist românesc, in tripla lui ipostază — eroică, etică, politică. Sînt acestea prevederi de esență comunistă și românească, menite să amplifice dorința ardentă a artelor de >a fi una cu ființa poporului, de a-și exprima atașamentul lor întreg fată de țiâtiunea noastră socialistă, față de istoria ei mai îndepărtată sau mai apropiată, fată de aspirațiile ei adine umani'stș, tastate .de progres și de pace, fața de' Âemnltatea și independenta fctțiorială a Patriei.
Mihai VASILIU

VA INFORMAM DESPRE:

Noutăți în cooperația meșteșugărească gorjeanăSe știe că un rol important în dezvoltarea județelor tării il are și cooperația meșteșugărească. Prin unitățile de prestări servicii, de mică producție, dincolo de stimuli i economici, ea are menirea să vină în intimpinarea cerințelor cetățenilor. prompt, operativ, cu o diversitate de activități care mai de care mai utile, mai imperios necesare : frizerie, cosmetică, legătorie de cărți, reparații de uz casnic si gospodărie etc„ etc. Ne vom opri de astă dată asupra Uniunii Județene a Cooperației Meșteșugărești — Gorj. Si nu întîmplător. Cu toți indicatorii economici realizați și depășiți, cu o serie de cooperative fruntașe pe tară, ca „Drum nou". „Arta casnică" — Tismana, „Arta" — Novaci, „Jiul", „Prestarea" — Tg. Jiu, uniunea și-a făcut un titlu de mîndrie datorită medaliei de aur, titlului de laureat, premiilor obținute la Festivalul national „Cintarea României" de către Cooperativa de Artă Populară — Tismana. Succesele menționate se datorează în parte și preocupării conducerii uniunii de a păstra nealterată arta autentică, de a-și canaliza specialiștii în această direcție, de a conlucra permanent cu comisiile pentru omologarea produselor de artă populară, comisii compuse din reprezentanți din domeniul artei și culturii, din învăță- mint, muzee, cooperație. Asta pe de o parte. Pe de alta, grija de a folosi din plin și cu maximă eficientă resursele locale, tradițiile meșteșugarilor din zonă, ca țesături, cusături (Tismana), sculptură în lemn, intarsii (Novaci). Așa se și explică numărul mare de comenzi ale beneficiarilor de peste hotare — Franța, R.F.G., Italia, etc., unde covoarele de au dus mesaje de înaltăO discuție cu Florica președinta Uniunii Județene a Cooperației Meșteșugărești — Gorj avea să ne edifice și asupra altor preocupări majore ale acestei unități. „Dispunem de zece cooperative pe raza județului, dintre care opt se autofinantează, cu o structură a producției industriale foarte diversă. E vorba de circa 14 ramuri industriale — confecții, îmbrăcăminte, încălțăminte, mobilier din lemn, prelucrări metalice, artă populară si artizanat, arta casnică. Tismana. de altfel prima din cooperativele înființate. are o producție de zeci de milioane lei anual". Și pentru că veni vorba de Tismana, peste 1 000 de femei, cu munca la domiciliu, răspindite în întreg județul, se întrec în inegalabila artă a țesutului de covoare. La Bărbătești. în perative, femeile păr de capră, piața japoneză.Pe lingă aceste activități există un mare număr de prestări servicii pentru populație în funcție de gradul de dezvoltare al orașelor, in-

America Tismana artă.Nites cu,

cadrul altei coo- tes trăistuțe din arhicunoscute pe

clusiv în centrele lndustrlal-agrare ca Motru și Rovinaxi. Și ca noutate notabilă, numai în cursul acestui an, in municipiu ori în orașele de pe raza județului au luat ființă 40 de unități. Și, subliniază președinta, în procesul de modernizare și sistematizare, s-a aliniat și cooperația cu servicii calitativ noi : o unitate pentru bijuterii argint, o saună în spatele hotelului „Gorj" (noutate de ultimă oră pentru județ), jocuri electronice pentru copii și tineret, de logică și perspicacitate, o legătorie de cărți, o unitate de recondiționat îmbrăcăminte și pălării, o alta de curățat chimic și o expo cu vinzare de produse artizanale în noul cartier „9 Mai" din Tg. Jiu. în Rovinari s-a dat în funcțiune un magazin de prezentare și desfacere a produselor cooperației meșteșugărești Si se vor pune in funcțiune noi spatii destinate prestărilor de servicii : reparații TV-color, de uz casnic și gospodăresc etc. La Motru s-a deschis un modern atelier de auto-service, de fapt al doilea service autorizat de I.D.M.S. pe județ, care va satisface solicitările oamenilor muncii în acest bazin carbonifer. Tot aici, în curînd, se vor deschide o curățătorie șl o spălătorie moderne. în stadiu de proiect se află un complex de prestări servicii și mică industrie, cu locuințe pentru oamenii muncii, care vor fi construite în municipiul Tg. Jiu.în plin stadiu de modernizare a unităților prestatoare de servicii, cît și a celor de mică producție, s-au înregistrat deja succese notabile la activitatea de mică serie în confecții —. îmbrăcăminte la cooperativele de profil „Parîngu", „Drum nou" — Tg. Jiu, „Progresul", in orașul Motru. „înainte" — Tg. Cărbunești etc. în stadiu de finalizare se află o linie modernă de confecționat cămăși bărbătești la cooperativa „Drum nou", cit și o unitate modernă de confecții pentru export la Parîngu.Ar mai trebui menționat că In cooperare cu unitățile de industrie republicană, cooperativa „Jiu" confecționează și repară role pentru benzile transportoare de cărbune, cît și acoperise pentru benzile transportoare a căror valoare se ridică la circa 50 milioane lei anual, iar în cooperare cu ministerul agriculturii se realizează o serie de construcții agrotehnica ca fînare. saivane etc.La ora actuală conducerea uniunii este preocupată să' completeze gama de prestări servicii cu cîteva care lipsesc din județ : meditații, traduceri, îngrijirea de copii, curățenie la domiciliu etc., servicii care fac parte din gradul de civilizație al omului modern, al omului timpului nostru.
M. CUIBUȘ 
D. PRUNA
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IN THHM» flDBBftTE TBVMASUUH NICfllM CEMgSCB
Oamenii muncii de pe ogoare raportează 

încheierea recoltării unor culturi și obținerea 
de producții mari la hectar

UNITĂȚI CU PRODUCȚII MARI LA HECTAR

Întîlnirea prietenească dintre reprezentanți ai tineretului 
din Republica Socialistă România 

si ai tineretului din Uniunea Snvietică

LA CARTOFI 
DE TOAMNĂ 
IN JUDEȚUL BRĂILA• Cooperativa Agricolă de Producție Cazasu — 75 250 kg la hectar

IN JUDEȚUL 
BISTRIȚA-NĂSĂUD• Cooperativa Agricolă de Producție Chiuza — 73 820 kg la hectar

IN JUDEȚUL MUREȘ• Cooperativa Agricolă de Producție Gorneștl — 73 550 kg la hectar• Cooperativa Agricolă de Producție Sinpetru do Clmpie — 72 520 kg la hectar
IN JUDEȚUL SUCEAVA• Cooperativa Agricolă de Producție Dumbrăveni — 71 700 kg Ia hectar• Cooperativa Agricolă de Producție Calaflndești — 71 450 kg la hectar

IN JUDEȚUL TIMIȘ• Cooperativa Agricolă de Producție Tomnatic — 71 050 kg la hectar
Colective de oameni ai muncii din economie 
raportează obținerea unor succese de seamă 

in îndeplinirea și depășirea planului
La întreprinderea de Utilaj Minier Filipeștii de Pădure 
a fost realizat un nou tip de complex mecanizatOamenii muncii din întreprinderea de Utilaj Minier Filipeștii do Pădure, județul Prahova, au realizat si livrat primul complex mecanizat de abataj de tip C.M.A. 2 S, destinat dislocării cărbunelui din straturi cu înclinări de pină la 35 grade. Noul tip de complex mecanizat de abataj, realizat după un proiect de concepție românească, conduce la creșterea productivității muncii cu peste 25 la sută fată de celelalte tipuri aflate înde serie, telegramă adresată to- NICOLAE CEAUSESCU general al PartiduluiRomân. nreședintele

fabricație într-o varăsului secretar Comunist
★în telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUSESCU, secretar general al Partidului Comunist Român. președintele Republicii Socialiste România, oamenii muncii din unități economica de pe întreg cuprinsul țării raportează obținerea unor succese deosebite în îndeplinirea sarcinilor de plan.Oamenii muncii din unitățile subordonate Consiliului Popular Județean Covasna raportează realizarea planului la principalii indicatori pe 3 ani și 9 luni din actualul cincinal. Pină la sfîrșitul a- cestei .luni se va obține o produc- tie-marfă suplimentară în valoare de 17 milioane lei. concretizată în importante depășiri la producția destinată exportului și la livrările către fondul pieței.

BULETIN RUTIER
Informații de la Inspectoratul

DirecțiaO prezență permanentă tn tabloul cotidian al străzii o constituie pietonii. Cu toate că marea majoritate a acestora respectă disciplina rutieră, aproape zilnic sînt Pietoni care cad victime accidentelor de circulație datorită neatenției și grabei in traversarea străzilor, mai ales a celor din zonele aglomerate ale localităților urbane, la orele cînd traficul cunoaște valori ridicate. în Capitală, pe calea Ferentari, in condiții da circulație intensă la orele dimineții, conducătorul unei autobasculante nu a mai putut evita accidentarea unui pieton, care s-a angajat in traversarea străzii prin loc nepermls si fără să se asigure.Siguranța traversării pietonilor depinde în mare măsură și de felul în care aceștia respectă semnificația culorii semafoarelor în intersecțiile prevăzute cu asemenea amenajări. Tot în Capitală, pe strada Lujerului, In condițiile unui trafic intens, un pieton neatent a fost acroșat de un autovehicul datorită faptului că a traversat strada pe culoarea roșie a semaforului electric.Multe din accidentele In care au fost implicați pietonii s-au produs și pe fondul neatenției celor de la volan. cu precădere în primele ore ale dimineții ori la lăsarea seni, cind valorile de trafic sînt mal ridicate și gradul de vizibilitate este mai redus. în municipiul Constanța, conducătorul unui autoturism a acroșat un pieton care se deplasa regulamentar pe partea stingă a străzii, ac- cidentîndu-1 grav. Se cuvine subliniată și grija pe care trebuie să o manifeste conducătorii față de persoanele in vîrstă. care prezintă uneori deficiențe de vedere și auz, ca și fată de copii, deoarece aceștia din urmă pot traversa strada in fugă și fără să se asigure. Pe șoseaua Pantelimon din Buctfrești. o persoană in virstă a fost accidentată da conducătorul imprudent al unui tramvai, care nu s-a sesizat de pre-

. LA SFECLA 
DE ZAHĂR

IN JUDEȚUL MUREȘ• Cooperativa Agricolă de Producție Cristești-Mureșeni — 115 850 kg la hectar
IN JUDEȚUL 

BISTRIȚA-NĂSĂUD• Cooperativa Agricolă de Producție Sintereag — 103 200 kg la hectar• Cooperativa Agricolă de Producție Beteag — 103 130 kg la hectar
IN JUDEȚUL BIHOR• Cooperativa Agricolă de Producție Sălacea — 102 530 kg la hectar• Cooperativa Agricolă de Producție Blharia — 101830 kg la hectar

LA SOIA
IN JUDEȚUL BRĂILA• Cooperativa Agricolă de Producție Batogu — 6120 kg la hectar

Republicii Socialiste România, sa arată că. In deplină unitate de gînd si voință cu întregul partid și popor. în spiritul importantelor obiective, sarcini si orientări cuprinse în proiectul Programului- Directivă si Tezele pentru Congresul al XIV-lea al partidului, organizația de partid, consiliul oamenilor muncii, toti lucrătorii din întreprindere vor acționa cu întreaga Pricepere si energie pentru a obține în anul 1989 rezultate exemplare în întreaga activitate, contribuind Ia realizarea programului de extracție a cărbunelui și, prin aceasta, a programului energetic național.
★Vă Încredințăm. mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceausescu, se spune în telegramă. că sintem ferm hotărî ți să facem totul pentru a întîmpina Congresul al XIV-lea al partidului, eveniment de cea mai mare importantă în viata comuniștilor, a întregului popor, cu realizări de seamă, expresie a deplinei aprobări a documentelor ce vor fi supuse dezbaterii marelui forum al comuniștilor români.Ne exprimăm și cu acest prilej adeziunea totală la Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. privind realegerea dumneavoastră In înalta funcție de secretar general al Partidului Comunist Român, se subliniază tn telegramă, garanția mersului Înainte al societății noas

General al Miliției — 
circulațiezenta pietonului pe calea de rulare, cu toate că acesta a traversat regulameiitar, pe spațiul destinat acestui scop, semnalizat prin indicatoare si marcaje. în schimb, precauția manifestată la Borsa. județul Maramureș. de conducătorul autoturismului l-MM-6567, l-a permis acestuia să oprească la timp atunci cînd o persoană in vîrstă a traversat strada imprudent, prin spatele unul vehicul stationat. iar in municipiul Galati un alt automobilist, la sesizarea unui grup de copil care alergau pe trotuar, a redus substanțial viteza, reușind să evite acroșarea unuia dintre aceștia. In momentul cînd s-a angajat Inopinat In traversare la culoarea roșie a semaforului.Pe fondul grabei și nerăbdării unor eutomobiliști de a ajunge mai repede la destinație, din cauza vitezei excesive continuă să se Înregistreze accidente cu urmări grave. In localitatea Valea Crișului, județul Covasna. șoferul unui autoturism, circulind cu viteză excesivă intr-o curbă, s-a răsturnat in afara drumului, accidentîn- du-se grav. Reține atenția în acest caz și faptul că. dacă cel da la volan ar fi avut cuplată centura de siguranță. consecințele accidentului ar fi fost minime. în aceleași împrejurări, la Fîrtătești. județul Vîlcea. un alt automobilist s-a tamponat frontal cu un autovehicul care circula corect din sens opus. O atenție deosebită in corelarea vitezei se impune In circulația nocturnă, datorită reducerii substanțiale a capacității de percepție vizuală. Totodată, pilotarea pe timpul nopții implică un efort mal mare de concentrare psihică si un consum sporit de energie nervoasă, ceea ce duce frecvent la instalarea stării de oboseală si somnolentă. în acest context, se recomandă automo- bilistilor să evite pe cit posibil deplasările după lăsarea serii, mai ales pe distante mari, ținînd seamă si de faptul că. o dată cu sosirea toamnei, ziua s-a micșorat considerabil.

IN JUDEȚUL PRAHOVA• Cooperativa Agricolă de Producție Finttnele — 5 850 kg la hectar• Cooperativa Agricolă de Producție Aricești-Zeletln — 5 600 kg la hectar
IN JUDEȚUL BIHOR• Cooperativa Agricolă de Producție Unirea-Sînmartln — 5 580 kg la hectarîn telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUSESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, oamenii muncii din unitățile amintite raportează terminarea recoltării unor culturi și realizarea de producții mari, superioare prevederilor de plan.în telegrame se relevă că in a- ceste zile lucrătorii ogoarelor acționează la eliberarea terenurilor de resturi vegetale si efectuarea arăturilor. Importante forte sînt antrenate la recoltarea legumelor ți fructelor, a cartofilor, sfeclei de zahăr, la stringerea și depozitarea furajelor, la transportul producțiilor obținute Ia locurile de depozitare șl la unitățile de industrializare.Totl oamenii muncii de Ia sate — se arată in Încheierea telegramelor — se angajează să muncească cu dăruire și responsabilitate pentru a asigura producții bune la toate culturile, sporindu-șl In acest fel contribuția la dezvoltarea generală a țării, la creșterea nivelului de trai al Întregului popor.

tre. a Înfloririi și prosperității scumpe! noastra patrii. România socialistă.Centrala Minereurilor Bala Mare, Județul Maramureș, a îndeplinit înainte de termen planul la pro- ducția-marfă pe primele trei trimestre ala anului, urmînd ca in luna septembrie să mai adauge la producția suplimentară din primele opt luni Încă 10 milioane lei. concretizată în importante cantități de cupru, plumb si alta produse miniere.întreprinderea Minieră Rimnlcn Vîlcea a realizat sarcinile revenite pe 3 ani si,9 luni, iar pînă la sfîr- situl lunii septembrie va obțină un plus la productia-marfă In valoare de 43 milioane lei.întreprinderea Rafinăria Cimpl- na, județul Prahova, a Îndeplinit sarcinile de plan pe trei ani șl nouă luni la productia-marfă. ceea ce creează posibilitatea realizării pînă la finele anului a unor cantități suplimentare de produse in valoare de 317,6 milioane lei.întreprinderea Eleetrocentrale Rimnicu Vîlcea a realizat planul producțiel-marfă industriale pe trei ani șl nouă luni, urmînd a obține suplimentar o producție tn valoare de peste 189 milioane lei.întreprinderea de Stofe „Dorobanțul" Ploiești a realizat planul producțiel-marfă industriale pe 3 ani și 9 luni, iar pină la finele acestei luni va obține suplimentar o producție in valoare de peste 55,8 milioane led.
BUZĂU: Realizări 

social-edilitareîn rodnicul bilanț al realizărilor edilitare dedicat apropiatului forum al comuniștilor români, constructorii și locuitorii municipiului Buzău înscriu la loc de frunte execuția magistralei Unirii, eforturile tuturor fiind concentrate la finalizarea celui de-al treilea tronson al acestei importante și moderne artera cu șase benzi de circulație, pină la 20 noiembrie. La mile blocuri de locuințe, paralel cu realizarea unor finisaje atrăgătoare, fotosindu-sa in acest scop piatra de Măgura șl Năeni, placajul ceramic de Mînzălești, se urgentează darea in folosință a modernelor spații comerciale de la parter. De asemenea, continuă dotarea cu mobilier urban a zonei centrale, la realizarea căreia o contribuție deosebită își aduc șl unitățile industriale, prin executarea unor ansambluri turnate și forjate. Reoent, pe bulevardul Nicolae Bălcescu a fost inaugurat și mul local al Casei căsătoriilor. Modernul și frumosul edificiu, proiectat da arhltecții Elena Mirică, Cornelia Stroe și Ion Cornea, la realizarea căruia și-au adus contribuția oamenii muncii de la întreprinderea „Metalurgica", întreprinderea de Geamuri și întreprinderea de Sticlărie de Menaj, constituie o exemplară carte de vizită a edililor buzoienl. (Stelian C hi per).
Administrația de Stat 

Loto-Pronosport 
informează:NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA LOTO DIN 22 SEPTEMBRIE 1989Extragerea I : 34 30 60 62 50 59 82 2 39Extragerea a II-a : 57 78 69 9 23 87 71 74 25

La București a avut loc vineri mitingul de prietenie prilejuit de desfășurarea in țara noastră a Intîlni- rii prietenești dintre reprezentanți ai tineretului din Republica Socialistă România și ai tineretului din Uniunea Sovietică, eveniment de seamă în cronica relațiilor de colaborare statornicite între tinerii din cele două țări.în cadrul mitingului au luat cuvln- tul tovarășul Ioan Toma, prim-se- cretar al Comitetului Central al U- niunil Tineretului Comunist, și tovarășul Viktor Mironenko, prim-secre- tar al Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist Leninist.Au fost relevate bunele relații de prietenie și colaborare existente între tinerii șl organizațiile revoluționare de tineret, contribuția pe care U.T.C. și U.T.C.L. o aduc la transpunerea în viață a înțelegerilor convenite cu prilejul întîlnirllor dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășul Mihail Gorbaciov, secretar general al C.C. al P.C.U.S., președintele Sovietului Suprem al U.R.S.S., la întărirea legăturilor tradiționale statornicite Intre partidele, țările și popoarele noastre.în continuare au fost prezentate principalele forme si modalități de acțiune ale organizațiilor de tineret din cele două țări pentru înfăptuirea hotăririlor Congresului al XIII-lea al Partidului Comunist Român și
Cronica zileiLa Ambasada Uniunii Sovietice din București a avut loc vineri o conferință de presă în cadrul căreia Viktor Mironenko, prim-secretar al C.C. Ia U.T.C.L., conducătorul delegației tineretului sovietic la întilni- rea prietenească dintre reprezentanți ai tineretului din Republica Socialistă România și ai tineretului din Uniunea Sovietică, ș-a referit la semnificația acestei manifestări In contextul relațiilor de prietenie și colaborare, pe multiple planuri, dintre organizațiile de tineret din cela două țări, precum și la ținele aspecte actuale privind activitatea tineretului din U.R.S.S., a Uniunii Tineretului Comunist Leninist.Au luat parte membri ai delegațiilor participante la intîlnirea prietenească, ziariști români și străini, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe.Au fost prezenți E. M. Tiajelnikov, ambasadorul U.R.S.S. la București, membri al corpului diplomatic.

CREȘTEREA ROLULUI CONDUCĂTOR AL
(Urmare din pag. I) tulește pe cuprinsul țării, față de tot ce angajează viitorul poporului român, ii cere să la toate măsurile politico-organizatorice necesare pentru înfăptuirea programului său. Tezele pentru Congresul al XIV-lea argumentează cu putere lipsa de temeinicie a teoriilor vehiculate în ultimul timp în literatura social-po- litică de peste hotare despre așa- zisa diminuare a rolului conducător al partidului, teorii care sînt de natură să lipsească societatea de forța politică cea mai conștientă, cea mai înaintată, înarmată cu concepția științifică despre lume și viață, capabilă să organizeze și să unească toate forțele națiunii. „Partidul comunist — relevă Tezele pentru Congresul al XIV-lea — nu poate să împartă și cu atît mal puțin să renunțe la rolul său de forță politică conducătoare, fără riscul de a periclita grav insăși cauza socialismului, Interesele vitale ale poporului".După cum se știe, făurirea socialismului constituie îndatorirea primordială a oricărui partid comunist, consecvent revoluționar, pornind de la adevărul că excluderea cu desă- virșire a inegalităților și a exploatării omului de către om nu este posibilă decît prin realizarea și generalizarea unor noi relații de producție și sociale, prin instituirea e- galității și echității sociale, pe baza principiilor socialismului științific. Experiența construcției socialiste a probat în mod concludent că numai in măsura în care partidul comunist își îndeplinește mandatul de forță politic^ conducătoare în societate și acționează cu perseverentă pentru a asigura rolul hotărîtor tății socialists asupra de producție, pentru proprietății întregului proprietății cooperatiste, fecționarea formelor în tivele de oameni al muncii gospodăresc avuția națională și conduc prooesele economico-sociale din societate se pot înfăptui obiectivele generale ale edificării noii orîn- duiri. Partidub se afirmă astfel ca factorul politic conducător, unificator și dinamizator al poporului prin întărirea caracterului democratic al sistemului politia noastre.în stadiul actual societății noastre perspectivă, pentru perioadă Istorică, creșterea tot mal puternică a rolului partidului comunist de forță politică conducătoare, de centru vital al națiunii repre-

al proprie- mij toacelor dezvoltarea popor și a pentru per- care colec-

el societății
de dezvoltare a socialiste si in o Îndelungată

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
vremea

Prognoza meteorologică pentru Inter
valul 23 septembrie, ora 20 — 26 septem
brie, ora 20. In țară i Vremea va fi pre
dominant frumoasă, iar cerul variabil, 
cu lnnorări trecătoare In sudul și sud- 
estul țării, unde, izolat, va ploua, vin- 
tul va sufla slab pînă la moderat, cu 
unele Intensificări In estul țării șl la 
munte. Temperatura aerului va conti
nua să scadă ușor. Minimele vor fl cu
prinse Intre S șl 13 grade, iar maxime
le, In general, Intre 20 șl 27 grade. Di- ! 
mineața, pe alocuri, se va produce cea
ță. In București : Vremea va fl predo
minant frumoasă, cu cerul variabil. 
Condiții de ploaie slabă trecătoare. 
Vint slab pină la moderat. Temperatu
rile minime vor oscila Intre 10 șl 14 
grade, iar cele maxime între 23 și 27 
de grade. Dimineața se va produce 
ceată slabă. 

respectiv Congresului al XXVII-lea al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice.Exprimîndu-se Îngrijorarea tinerilor din cele două țări fată de problemele grave si complexe ale vieții Internationale, s-a evidențiat rolul deosebit de important ce revine tinerei generații, organizațiilor sale in soluționarea justă si durabilă a acestora, pentru edificarea unei lumi a păcii. securității. înțelegerii și colaborării.A participat E. M. Tiajelnikov, ambasadorul Uniunii Sovietice la București.în încheierea mitingului a avut Ioc un frumos spectacol susținut de interpret! si formații artistica de tineret din cele două țări.
★în cadrul programului, tinerii sovietici au vizitat obiective industriale. agrare, social-culturale. cu- noscind astfel aspecte ale activității organizațiilor revoluționare de tineret din tara noastră, privind educarea politico-ideologică si profesională a tinerei generații in procesul făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate si înaintării României spre comunism.Au fost depuse coroane de flori la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului si a patriei, pentru socialism. Monumentul eroilor patriei. Monumentul V. I. Lenin și Monumentul eroilor sovietici.Manifestările întilnirii prietenești continuă.

Cu prilejul celei de-a 45-a aniversări a Armatei Populare Bulgare. ministrul apărării naționale al Republicii Socialiste România, general-colonel Vasile Milea, a adresat o telegramă de felicitare generalului de armată Dobri Djurov, ministrul apărării populare al Republicii Populare Bulgaria.Cu același prilej, la Casa Centrală 
a Armatei a avut loc o adunare festivă. în cadrul căreia colonelul inginer Ilia Amzov, atașat militar aero și naval al Republicii Populare Bulgaria la București, a prezentat importanța și semnificația evenimentului aniversatDe asemenea, în trei garnizoane ale armatei noastre au avut loc în- tilniri ale cadrelor, elevilor și militarilor in termen cu atașatul militar bulgar.Participant!! au vizionat fotoexpo- ziții cu aspecte din viata și activitatea militarilor bulgari si filme documentare puse la dispoziție de ambasadă.

zimță o tendință obiectivă, legică și, totodată, o direcție fundamentală a dezvoltării sistemului politic, a perfecționării conducerii, organizării si planificării activității economico- sociale, a adîncirii democrației socialiste. Nu intimplător campania dusă azi de cercuri ostile socialismului. sub lozinca, aparent democratică, a creării mal multor partide. vizează. în fond, la fel ca și în trecut, lichidarea partidelor comuniste, subminarea și destabilizarea țărilor socialiste. „Dacă partidul nu-și mai asumă răspunderea pentru realizarea programului său de făurire a socialismului, arăta in acest sens tovarășul Nicolae Ceaușescu, atunci se pune pe drept cuvint întrebarea care este rolul partidului și dacă mai este necesar 7 Golul lăsat de partid va produce un vid in viata politică, socială, care va fi, fără Îndoială, umplut de alte forțe politice". îndeplinirea în bune condiții a rolului conducător al partidului in toate domeniile de activitate reprezintă atît în prezent, cit șl in viitor o condiție vitală a făuririi cu suoces a socialismului. Aceasta presupune întărirea continuă a legăturilor partidului cu masele, dezbate- w rea principalelor hotărîri cu întregul partid și cu întregul popor, menținerea și consolidarea caracterului muncitoresț și revoluționar de clasă al partidului, prin sporirea ponderii muncitorilor în partid si prin promovarea in conducerea organizațiilor și organelor de partid a unor cadre din rindurile muncitorilor.Stadiul actual al procesului revoluționar și cerințele perfecționării continue a noii societăți presupun In mod legic manifestarea și mai puternică a rolului partidului comunist de forță politică conducătoare în Întreaga viață socială. „Nu există și nu poate exista perfecționarea și dezvoltarea socialismului — aprecia tovarășul Nicolae Ceaușescu — fără un partid unic al clasei muncitoare, cu o concepție revoluționară despre lume și viață, care să acționeze cu fermitate pentru unirea întregului popor în apărarea cuceririlor socialismului, pentru dezvoltarea socialismului. ridicarea bunăstării popoarelor, Întărirea independenței și suveranității țârii, pentru pace șl colaborare intre toate națiunile lumii".în direcția Înfăptuirii răspunderilor ce revin in etaoa actuală partidului, ca forță politică conducătoare, o importanță deosebită prezintă măsurile adoptate recent privind îmbunătățirea structurii organizațiilor de partid din Întreprinderi, instituții și unități

Campionatele mondiale 
fi europene de haltere

Două medalii de aur 
și patru de argint 
pentru Nicu Vlad

• La Campionatele mondiala ți europene de haltere de la Atena, sportivul român Nicu Vlad (categ. 100 kg) a ciștigat două medalii de aur (la stilul smuls, cu 190 kg) și patru medalni de argint. La totalul celor două stiluri, Nicu Vlad s-a situat pe tocul al doilea cu 412,500 kg. precedat de bulgarul Peter Stefanov — 415 kg. Pe locul 3 s-a clasat sovieticul P. Kuznețov — 400 kg.• în gala de vineri a Campionatelor mondiala de box de la Mos

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN ISRAELCu ocazia celei de-a 70-a aniversări a creării Partidului Comunist din Israel, In numele Partidului Comunist Român și al meu personal vă transmit dumneavoastră, tuturor comuniștilor israelieni un cald salut tovărășesc și cordiale felicitări.Comuniștii români, oamenii muncii din Republica Socialistă România urmăresc cu multă simpatie activitatea Partidului Comunist din Israel consacrată apărării intereselor fundamentale ale celor ce muncesc, înfăptuirii aspirațiilor de progres social, democrație șl pace ale poporului israelian.Ne exprimăm convingerea că relațiile de prietenie, colaborare și solidaritate existente Intre partidele noastre se vor întări și dezvolta în continuare în spiritul egalității, stfmel și respectului reciproc, corespunzător intereselor popoarelor român și Israelian, cauzei independenței și securității, 

a păcii șl colaborării internaționale.Vă adresăm, dragi tovarăși, cu prilejul acestui eveniment sărbătoresc, urări de noi și importante succese în înfăptuirea programului partidului dumneavoastră, în activitatea ce o desfășurați spre binele, prosperitatea *1 fericirea tuturor celor ce muncesc.
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general 
al Partidului Comunist Român

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste RomâniaVă mulțumesc pentru mesajul de felicitare adresat cu prilejul alegerii mele in funcția de președinte al Republicii Islamice Iran.Vă urez mult succes In activitatea dumneavoastră, iar poporului Republicii Socialiste România, prosperitate și bunăstare.

ALI AKBAR HASHEMI RAFSANJANI
Președintele Republicii Islamice Iran

BUCUREȘTI : însemnateAcționlnd cu hotărlre pentru îndeplinirea în bune condiții a planului la producția fizică și export, oamenii muncii din unitățile industriale ale Capitalei au obținut In perioada care a trecut din acest an rezultate deosebite in întrecerea socialistă. Ca urmare a modernizării fluxurilor de fabricație, a implementării unor tehnologii a- vansate, folosirii intensive a capacităților de producție, la nivelul Capitalei s-a realizat o producție suplimentară In valoare de peste 2 miliarde de lei, ceea ce reprezintă
ORA OFICIALĂ DE IARNĂîncepînd de duminică, 24 septembrie, în conformitate cu reglementările in vigoare privind stabilirea orei oficiate pe teritoriul Republicii Socialiste România, se trece la ora de iarnă, ora oficială a Europei răsăritene. In consecință, de duminică, ora 1 devine ora zero, acele ceasornicelor fiind date inapoi cu o oră.Programul tuturor unităților economice, sociale și cultural-artistice

agricole. Ilustrind Încă o dată preocuparea statornică a tovarășului Nicolae Ceaușescu de Îmbunătățire continuă a activității organelor și organizațiilor de partid in consens cu cerințele etapei actuale de construcție socialistă, aceste măsuri sînt menite să determine sporirea forței și capacității organelor și organizațiilor de partid de a concepe și desfășura munca polltico-organizatorlcâ intr-un tot unitar, a capacității tor de soluționare a problemelor, de mobilizare a tuturor oamenilor muncii la realizarea exemplară a sarcinilor ce le revin.Poziția partidului în societate presupune. in fiecare etapă istorică, preocupări susținute pentru a analiza atent realitățile — in raport cu experiența aoumulată, cu particularitățile etapei — și a face loc, a deschide curs noului In gîndire si in practica politică, pentru a elimina operativ ceea ce devine vechi, perimat, pentru a desfășura o intensă muncă educativă, astfel ca oamenii muncii să-și Însușească perspectiva clară a programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate. să-și consolideze convingerile ferme șl atașamentul față de cauza socialismului. O cerință de prim ordin a exercitării in bune condiții a rolului conducător al partidului este angajarea fermă a activității cadrelor de partid, a tuturor comuniștilor in Înfăptuirea politicii partidului, a măsurilor și hotăririlor adoptate Intr-un domeniu sau altul.Perfecționarea rolului conducător al partidului comunist și adlncirea democrației in socialism presupun întărirea participării efectiva a poporului la exercitarea puterii politice. O asemenea perfecționare continuă a formelor de exercitare a rolului conducător al partidului nu are. desigur, nimic în comun cu concurența politică Jnirgheză, cu confruntări electorale de genul acelora care caracterizează sistemele politice ale țărilor capitaliste, a căror existentă decurge din prezenta claselor sociale antagoniste, din opozițiile politice care caracterizează societatea burgheză. în condițiile adincilor transformări economice si de clasă din societatea socialistă, ale unității de interese fundamentale ale claselor și categoriilor sociale, a reînnoi atare practici concurentiale da tip capitalist în viata politică ar Însemna a da curs posibilității de acțiune forțelor ostile socialismului. Numai situarea partidului comunist în fruntea proceselor de conducere economică și social-politică, Întărirea rolului său politic, ideologic ți organizatoric în 

cova, tinfirul pugilist român Vasila Adumitroaie (categoria grea) l-a Întrecut la puncte pe campionul Cehoslovaciei, Peter Hrivnak, care a fost numărat în reprizele a 2-a și a 3-a. Alte rezultate : categoria semimus- că : Kim Doc Nam (R.P.D. Coreeană) b.p. Jan Quast (R. D. Germană) ; Robert Isaszegl (Ungaria) b.p. Seigi Ichikado (Japonia) ; categoria semimijlocie : Min Nam Hyen (R.P.D. Coreeană) b.p. Jurgen Koenig (Austria) ; Raul Marquez (S.U.A.) întrece prin K.O. tehnic în repriza a II-a pe Greg Johnson (Canada) ; Roberto Wellin (Suedia) b.p. Addo Ankamah (Ghana) ; categoria mijlocie : Enrico Richter (R. D. Germană) b.p. Ahmed Dine (Algeria) ; Angel Espinosa (Cuba) Învinge prin K.O. tehnic în repriza a II-a pe Wojciech Misiak (Polonia) ; Sven Ottka (R. F. Germania) b.p. Mark Edwards (Anglia) | Michael Franek

depășiri la producția fizicăo creștere de 8,7 la sută față de aceeași perioadă a anului trecut. Rezultate remarcabile au obținut colectivele de la întreprinderea de Mașini Grele, „Electroaparataj", „Aversa", de utilaj chimic „Grivița Roșie", de calculatoare, „Electronica", „Electromagnetica" și altele, care au livrat economiei naționale și la export însemnate cantități de mijloace de automatizări, utilaje tehnologice, echipamente energetice, foreze, aparataj de joasă tensiune, calculatoare, produse de mecanică fină șl optică. (Gh. Ionlță).

din întreaga țară rămîne neschimbat. De asemenea, transportul feroviar intern de călători se efectuează conform actualului mers al trenurilor, cel internațional urmînd a fi corelat cu graficele da circulație a trenurilor din țările vecine. Nemodificat rămine șl orarul curselor TAROM Interne șl Internaționale.
(Agerpres)

PARTIDULUIsocietate pot asigura dezvoltarea ți perfecționarea relațiilor sociale socialiste, a democrației socialiste.Grăitoare pentru preocuparea partidului de a dezbate. împreună cu masele, problemele dezvoltării economico-sociale a localităților respective este și recenta vizită de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în județele Iași, Suceava, Botoșani. Noul și rodnicul dialog al secretarului general al partidului cu oamenii muncii din industrie, agricultură, in- vățămînt, cercetare a prilejuit o a- naliză exigentă a modului cum «a acționează pentru Înfăptuirea planului, a programelor de dezvoltare a localităților, noi măsuri pentru perfecționarea calitativă a muncii, pentru sporirea contribuției colectivelor respective la înfăptuirea politicii partidului.In societatea noastră, creșterea tot mat puternică a rolului Partidului Comunist Român este impusă obiectiv de răspunderea nemijlocită ' ce-i revine pentru înfăptuirea sarcinilor tot mai complexe ale etapei superioare a societății socialiste multilateral dezvoltate, de cerințele noii etape de dezvoltare economico-socială a României, conturate de Tezele si proiectul Programulul-Directivă ale Congresului al XIV-lea. în mod legitim. partidul nostru are in etapa actuală și în perspectivă înalta îndatorire de a întreprinde analiza științifică a modului de acțiune a legilor social-economice obiective, de a aplica principiile socialismului la particularitățile istorice si naționale ale României, ale stadiului actual de dezvoltare a societății noastre.Perfecționarea cadrului organizatoric de conducere, întărirea funcționalității organismelor democratice presupun ca o componentă esențială a lor creșterea rolului partidului comunist de forță politică conducătoare, de centru vital al națiunii, in organizarea și conducerea operei constructive în care este angajat întregul popor. Partidul elaborează linia politică de dezvoltare a țării ți conduce vasta activitate pentru înfăptuirea ei. in condițiile în care propria sa activitiie se întemeiază pa principii democratice, pe un dialog permanent, sistematic cu poporul. Politica partidului este elaborată astfel lntr-un deplin consens cu masele largi de oameni ai muncii, care văd in această politică Întruchiparea năzuințelor lor de progres, calea îndeplinirii idealurilor tor de viață liberă șl demnă.
Lector unlv. dr. 
Constantin NICA

(Cehoslovacia) b.p. Lammert Brink (Olanda).• Comitetul de organizare a O- limpiadei de vară din anul 1992 a hotărit ca sporturile demonstrative pentru Jocurile de la Barcelona să fie golful și softbalul (un gen de baseball feminin). S-a renunțat la bowling, pelotă șl patine cu velă, propuse inițial.• Desfășurat în orașul francez Rouen, meciul internațional amical de gimnastică dintre echipele feminine ale Franței și Bulgariei s-a încheiat cu scorul general de 380,475— 370,570 puncte în favoarea sportivelor bulgare. La individual compus, pe primul loc s-a situat Peeva (Bulgaria), cu 76.80 puncte, urmată de coechipiera sa Ivantceva — 76,725 puncte.



Schimb de mesaje 
intre tovarășul Nicoiae Ceausescu 

si tovarășul Erich Honecker
cu prilejul Consfătuirii secretarilor pentru problemele 

ideologice ai Comitetelor Centrale ale partidelor 
comuniste și muncitorești din unele țări socialisteBERLIN 22 (Agerpres). — în zilele de 21—22 septembrie a.c. s-au desfășurat. Ia Berlin, lucrările Consfătuirii secretarilor pentru problemele ideologice ai Comitetelor Centrale ale partidelor comuniste și muncitorești din unele țări socialiste.Partidul Comunist Român a fost reprezentat la această consfătuire de tovarășul Constantin Olteanu, membru al Comitetului Politic Executiv. secretar al C.C. al P.C.R.Participant!! la consfătuire s-au Intîlnit Ia C.C .al P.S.U.G. cu tovarășii Guenter Mittag. Herman Axen. Kurt Hager, Joachim Herrman și Guenter Schabowski, membri ai Biroului Politic, secretari ai C.C. al P.S.U.G.Cu acest prilej, din partea tovarășului Nicoiae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comu
„Locul confruntării să fie luat de cooperare"

O declarație a președintelui actualei sesiuni 
a Adunării Generale a O.N.U.NAȚIUNILE UNITE 22 (Agerpres) — Neagu Udroiu transmite : Adunarea Generală a O.N.U. a aprobat ordinea de zi a celei de-a 44-a sesiuni, incluzînd 155 de puncte. Ea cuprinde o sferă largă de probleme importante ale actualității. In următoarele trei luni, dele"ați din cele 159 state membre ale O.N.U. vor a- naliza căile de întărire a păcii și securității internaționale, reducerii încordării, vor dezbate problemele dezarmării, soluționării conflictelor regionale, accelerării dezvoltării so- cial-economice. Potrivit declarațiilor secretarului general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, nici o problemă politică, economică și socială importantă nu a rămas în afara ordinii de zi.în cadrul unei conferințe de presă, președintele actualei sesiuni a

în favoarea eliminării armelor nucleareHAGA 22 (Agerpres). — Sub deviza „’Armele nucleare și dreptul international, dreptul popoarelor ia supraviețuire, la pace si dezvoltare", la Haga au început lucrările primului congres al Asociației internaționale a juriștilor împotriva armelor nucleare. Ia care sint reprezentate peste 30 de țări. Pe a- genda dezbaterilor sînt înscrise probleme chemate să dea un nou impuls mișcării juriștilor din întreaga lume pentru înlăturarea pericolului unei catastrofe nucleare, edificarea unei lumi fără arme și violentă. Sint, de asemenea, dezbătute diferite aspecte legate de coordonata eforturilor și colaborării juriștilor ou toate mișcările si organizațiile care se pronunță pentru pace și dezvoltare. Participanții la lucrări apreciază că una din sarcinile principale ale actualului congres constă
Conferință internațională împotriva armelor chimiceCANBERRA 22 (Agerpres). — La Canberra au luat sfirșit lucrările conferinței internaționale împotriva armelor chimice. Prezentînd, în cadrul unei conferințe de presă, Declarația adoptată la reuniune, ministrul de externe al Australiei, Garreth Evans, a subliniat că documentul atrage atenția asupra faptului că soluționarea problemei armelor chimice constă în încheierea

NAMIBIA;
Independenta-voință de neînfrint...Coborînd scara avionului care l-a adus de la Luanda, Sam Nujoma, președintele Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), sărută pămîntul patriei sale, de unde a fost izgonit în urmă cu aproape 30 de ani de administrația rasistă. De-a lungul șoselei care leagă poarta aeriană cu orașul Windhoek, aproape 100 000 de oameni aclamă cu entuziasm. agitînd steagul național — albastru, roșu, verde — scandind cuvinte de bun venit.Evenimentul s-a petrecut la 14 septembrie, constituindu-se într-o elocventă expresie a legăturii strinse dintre poporul namibian și S.W.A.P.O., care de aproape trei decenii conduce lupta împotriva dominației sud-africane, pentru obținerea independentei naționale. In aceeași zi, liderul mișcării de eliberare a ținut prima sa conferință de presă pe pămîntul natal, la Katatura, lansind un apel la unitate și reconciliere națională : „Anii conflictului, 

ai urii de rasă și ai neîncrederii 
adinei dintre namibieni — a spus el 
— trebuie să fie ingropați pentru 
totdeauna. Namibia este o tară în
tinsă, pe teritoriul căreia există loc 
pentru fiecare namibian, atit alb, 
cit și negru". Cuvinte emoționante, însoțite de chemarea adresată partidelor politice de a da dovadă de „maturitate politică în apropiatele alegeri", acționînd cu spirit de răspundere pentru atingerea marelui ideal național.Pe bună dreptate se poate spune că Namibia trăiește în aceste zile momente de semnificație cu totul deosebită în întreaga sa istorie. După 105 ani de dominație străină, se apropie, în sfirșit. clipa mult visată. cind poporul namibian își va lua destinele in propriile-i miini și va trece la făurirea unei vieți noi.Procesul de decolonizare a început, după cum se știe, acum sase luni, prin trecerea la aplicarea Rezoluției 435 a Consiliului de Securitate si va atinge în curînd punctul său culminant. La 7 noiembrie, cîteva sute de mii de namibieni se vor prezenta la urne pentru alegerea celor 72 de deputati ai Adunării Constituante, care. în perioada următoare, vor desemna guvernul și vor pregăti actul proclamării independentei Namibiei. 

nist Român, președintele Republicii Socialiste România, s-au transmis tovarășului Erich Honecker, secretar general al C.C. al P.S.U.G.. președintele Consiliului de Stat alR.D.G.. un cordial salut, cele mai bune urări de sănătate și succese în activitatea pe care o desfășoară în fruntea partidului și statului, prosperitate și fericire poporului R.D.G.Mulțumind. tovarășul Guenter Mittag a rugat, la rîndul său, să se transmită tovarășului Nicoiae Ceaușescu din partea tovarășului Erich Honecker cele mai bune urări de succes în activitatea prodigioasă în fruntea partidului și statului, iar poporului român, noi și tot mai mari împliniri în dezvoltarea multilaterală a României socialiste.întîlnirea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, tovărășească.

Adunării Generale a O.N.U., Joseph Garba, s-a pronunțat pentru intensificarea activităților în cadrul forumului mondial pentru a se edifica o lume mai sigură și mai bună pentru fiecare om de pe planeta noastră.Problemele de ordin global trebuie să-și găsească soluții globale, a spus el, subliniind că în lumea de astăzi este necesar ca locul confruntării să fie luat de cooperare. Adunarea Generală a O.N.U. poate contribui la edificarea unei lumi mai pașnice, mai stabile și mai umane. Dezarmarea, a spus președintele Adunării Generale a O.N.U., poate ajuta progresul economic ai țărilor, dar pentru realizarea dezarmării este necesară voință politică în special din partea puterilor nucleare.
în unirea eforturilor opiniei juridice din întreaga lume pentru promovarea primatului dreptului internațional în relațiile dintre state.BONN 22 (Agerpres). — Posibilitățile de utilizare a mijloacelor juridice pentru preintîmpinarea izbucnirii unui conflict nuclear șl pentru realizarea unei interziceri totale a armelor nucleare sînt principalele obiective ale secției vest- germane a asociației internaționale „Juriștii împotriva armelor nucleare", creată zilele trecute la Bonn, într-un document adoptat de noua organizație vest-germană se lansează apelul de a se acționa împotriva pericolului nuclear și în favoarea lichidării tuturor armelor de distrugere în masă, pentru solutionarea pe cale pașnică a conflictelor regionale.
unei convenții globale, cuprinzătoare, eficiente și verificabile. Se impune, totodată, distrugerea stocurilor existente, precum și a capacităților de producție. S-a exprimat speranța că statele participante la conferința de la Geneva vox- soluționa cît mai curînd posibil problemele încă existente și vor încheia, la o dată apropiată, convenția privind interzicerea armelor chimice.

Intr-un cuvînt, apropiatul eveniment va deschide calea dispariției ultimului vestigiu al colonialismului de pe continentul african si proclamării unui nou stat pe harta lumii ; Namibia va fi cel de-al 160-lea membru al Organizației Națiunilor Unite.Pregătirea importantei consultări electorale si-a pus decisiv amprenta asupra întregii vieți a Namibiei, determinînd o mobilizare fără precedent a tuturor forțelor politice. Campania electorală a S.W.A.P.O. va fi condusă personal de Sam Nujoma. care si-a stabilit cartierul general la Katatura. Organizația al cărei lider este a cerut ca perioada de înregistrare a votantilor. ce urma să se încheie Ia 15 septembrie, să fie prelungită, pentru a permite celor din provincia de frontieră Ovam- bo. cea mai populată regiune a tării, să se bucure, la rîndul lor. de acest drept. In ultimele luni. în această zonă, unde S.W.A.P.O. se bucură de o deosebită influentă, s-a înregistrat cel mai mare număr de incidente si de acte de intimidare, puse la cale de indivizi aflati în slujba R.S.A.. care încearcă astfel să tulbure procesul electoral. De aceea, o parte însemnată a populației nu a putut fi luată in evidentă. In restul tării. în special în zonele unde principala forță anti-S.W.A.P.O., așa- numita Alianță Democratică de Ia Turnhalle (D.T.A.), a reușit să-și creeze poziții preponderente, numărul votantilor înregistrați este... chiar mai mare decît cel indicat de computere. printre ei aflîndu-se si persoane care îsi au domiciliul pe teritoriul R.S.A.Pe de altă parte. în timp ce forțele patriotice, conduse de S.W.A.P.O.. acționează de bună-credință pentru organizarea unor alegeri libere si drepte, in cadrul cărora fiecare cetățean să-și exprime opțiunea fără nici o teamă, elementele extremiste, sprijinite de R.S.A.. recurg și la alte manevre cu scopul de a crea o atmosferă de tensiune în tară. Intre altele. în plin proces de pregătire a alegerilor, viata politică a Namibiei a fost marcată de un singeros act terorist, asasinarea la 12 septembrie a Iui Anton Lubowski. membru al Biroului Politic al C.C. al S.W.A.P.O. si purtător de cuvînt al organizației. Responsabilitatea acestui act

„Zilele culturii 
românești66 în U.R.S.S.

MOSCOVA 22 (Agerpres). —
S. Morcovescu transmite : In 
cadrul „Zilelor culturii româ
nești" In U.R.S.S. au fost or
ganizate noi manifestări me
nite să prezinte publicului so
vietic valori ale patrimoniului 
cultural al țării noastre.

La Casa centrală a arhitecți- 
lor din Moscova a fost inaugu- 
rată expoziția „Aspecte ale ar
hitecturii românești contempo
rane", care prezintă o ima
gine a ritmului accelerat al pro
cesului de urbanizare, dezvol
tării localităților din România, 
realizărilor obținute in dome
niul dotărilor social-culturale.

Publicul ia astfel cunoș
tință de remarcabile reali
zări — ctitorii ale „Epocii 
Nicoiae Ceaușescu" — cum ar 
fi ansamblul „Victoria Socia
lismului" și alte cartiere de lo
cuit din Capitală, metroul bucu- 
reștean, precum și o serie de 
alte proiecte arhitecturale ce au 
prins viață în diferite localități 
urbane și balneo-climaterice din 
România.

Au participat reprezentanți ai 
conducerii Uniunii Arhitecților 
din U.R.S.S., oameni de cultură 
și artă, ziariști.

România la Tîrgul 
internațional de la Zagreb 

Pavilionul țării noastre vizitat 
de președintele Consiliului Executiv 

Federal al R.S.F. IugoslaviaBELGRAD 22 (Agerpres) — Pavi
lionul Republicii Socialiste România 
la Tirgul internațional de la Zagreb 
a fost vizitat vineri de Ante Marko- 
vici, președintele Consiliului Execu
tiv Federal al R.S.F. Iugoslavia, care 
și-a exprimat aprecierea în legătură 
cu participarea României la tirg, 
precum și dorința de continuare a 
relațiilor tradiționale de colaborare 
și cooperare economică intre țările 
noastre.

AGENȚIILE DE PRESA
S? - pe scurt

ÎNTILNIRE. La Sofia a avut Ioc I o întilnire intre Todor Jivkov, secretar general al C.C. al P.C. Bul- Igar, și Herbert Miess, președintele P.C. German, care a efectuat o vizită în Bulgaria la invitația C.C. al P.C.B. Părțile s-au informat I reciproc despre sarcinile pe care cele două partide le soluționează in condițiile actuale.PRIMIRE. Președintele Republicii Afganistan, Najibullah, l-a I primit pe general de armată M.A.Moissev, prim-adjunct al ministrului apărării al U.R.S.S., care a efectuat o vizită de lucru la Kabui. | DECLARAȚIE. Iranul se pronunță pentru dezvoltarea relațiilor Isale cu țările din zona Golfului, relații bazate pe principiile respectului reciproc, ale securității șisuveranității, ale neamestecului înI treburile interne — a declarat, laTehețan, președintele parlamentului iranian, Mehdi Karrubi.î ACCEPTARE. Primul-ministru pakistanez. Benazir Bhutto, a ac- Iceptat invitația de a întreprinde o vizită oficială în Bangladesh, la o dată care va fi stabilită ulterior — s-a anunțat oficial la Islamabad.I REAFIRMARE. Președintele Bo- liviei, Jaime Paz Zamora, a reafir-
I__________________ _  

reprobabil a fost revendicată imediat de gruparea teroristă de extremă dreapta „Lupii albi". Ulterior, poliția locală a anunțat că făptașul, care a fost arestat, este un cetățean irlandez, ce ar fi sosit în Namibia prin orașul sud-african Capetown.Asasinarea liderului S.W.A.P.O. a fost condamnată în mod ferm de Consiliul de Securitate, de Organizația Unității Africane si de întreaga opinie publică mondială. La cererea secretarului general al O.N.U.. Javier Perez de Cuellar, reprezentantul său în Namibia. Martti Ahtisaari, si administratorul general sud-african. Louis Pienaar, au lansat un apel la evitarea oricărui act ce ar putea aduce prejudicii procesului electoral. Cercetările pentru elucidarea cazului bat însă pasul pe loc. Un reprezentant al conducerii S.W.A.P.O. a declarat că organizația sa nu a fost informată încă în legătură cu desfășurarea investigației, ceea ce încurajează pe teroriști să-și continue provocările. Nu intimplător, la 17 septembrie un om înarmat a atacat sediul S.W.A.P.O. din Windhoek.Ultimele evoluții din Namibia au format obiectul unor dezbateri speciale si în cadrul recentei reuniuni a Comisiei tripartite (Angola. Cuba, R.S.A.). de la Havana, și al Conferinței la nivel înalt a opt țări africane. încheiată la 19 septembrie, la Nsele. în Zair. Cu prilejul acestor întîlniri au fost condamnate din nou încercările elementelor extremiste, aflate în slujba Pretoriei, de a ascuti tensiunea în Namibia, cerîndu-se R.S.A. să-si respecte angajamentele asumate si să acționeze pentru crearea unui climat de liniște alegerilor din 7 noiembrie. în același sens intenționează să-și spună cuvîntul în actuala sesiune a Adunării Generale a O.N.U. numeroase țări africane.Dincolo de evoluțiile contradictorii din ultimele zile, se profilează însă tot mai puternic voința de neînfrint a poporului namibian de a nu precupeți nimic pentru depășirea ultimelor obstacole — oricît de importante — care stau în calea înfăptuirii aspirațiilor sale de libertate. Drumul Namibiei spre independentă este ireversibil.
Nicoiae N. LUPU

Educația ideologică in construcția de partid
- orientare prioritară a P. C. ChinezBEIJING 22 (Agerpres). — Secretarul general al C.C. al P.C. Chinez, Jiang Zemin, a cerut să se acorde prioritate educației ideologice în construcția de partid — informează agenția China Nouă. Luind cuvîntul la o întilnire cu cadre de partid locale și reprezentanți ai oamenilor muncii, a trecut în revistă procesul de dezvoltare a partidului, arătînd că au fost obținute succese remarca

ORIENTUL MIJLOCIU
• Protest depus de Liban la Consiliul de Securitate al O.N.U.
• Grevă generală a populației palestiniene din Cisiordania

și GazaBEIRUT 22 (Agerpres). — Libanul a dat instrucțiuni reprezentantului său la O.N.U. să depună un protest urgent la Consiliul de Securitate împotriva raidului aerian întreprins de avioane militare israeliene asupra înălțimilor situate la sud de Beirut. Se arată că Libanul își rezervă dreptul de a cere convocarea unei ședințe a Consiliului de Securitate pentru discutarea acestei probleme.In timpul raidului efectuat miercuri împotriva înălțimilor Na- ameh de patru avioane de luptă israeliene, care au folosit rachete, patru persoane au fost grav rănite.Avioane ale Israelului au continuat vineri să întreprindă zboruri de recunoaștere, la altitudine medie, în spațiul aerian al capitalei Libanului — au anunțat surse oficiale din Liban, citate de agențiile MENA și KUNA.După consultările avute cu liderii formațiunilor politice libaneze. Lakhdar Ibrahimi. secretar general adjunct al Ligii Arabe, a anunțat încetarea focului în Liban între părțile în conflict, începînd de vineri, ora 17,00 (ora locală) — transmite agențiaT.A.S.S. Totodată, Comisia de supraveghere a încetării focului, condusă de secretarul general adjunct 

mat că o participare militară străină la lupta antidrog în țara sa nu este deloc necesară. EI a adăugat că in această problemă trebuie să fie respectată Constituția boliviană.ACȚIUNI COMUNE. Marea Bri- tanie și R.F. Germania își vor intensifica colaborarea pe plan militar, au convenit miniștrii apărării ai celor două țări, in cursul unei întîlniri care a avut loc in localitatea vest-germană Beilefeld. în viitor se vor înmulți acțiunile comune ale militarilor celor două țări în ceea ce privește instruirea și participarea la manevre. De asemenea. s-a căzut de acord asupra constituirii unei unități comune de apărare antiaeriană.GREVE. Aproximativ 250 000 de funcționari ai administrației publice din Portugalia au declanșat o grevă de 48 de ore. O altă grevă de 24 de ore. care a paralizat practic traficul de zbor cu aparate portugheze, a fost inițiată de personalul companiei aeriene T.A.P. Greviștii cer îmbunătățirea condițiilor de muncă si de viată.REMANIERE GUVERNAMENTALA. Președintele statului Burkina Fasso, Blaise Compaore, a efectuat o remaniere a cabinetului, în urma căreia șeful statului a preluat in guvern portofoliul apă
SALVADOR;

Pași spreProcesul de instaurare a păcii în America Centrală a căpătat un nou impuls prin acordul intervenit recent între guvernul Salvadorului si mișcarea de gherilă din tară de a realiza un dialog permanent în vederea pregătirii condițiilor de reconciliere națională. Convorbirile s-au desfășurat timp de trei zile în Mexic. între reprezentanți ai guvernului Salvadorian si ai Frontului Farabundo Marti de Eliberare Națională, front din care fac oarte patru grupări, inclusiv partidul comunist, angajate de un deceniu într-o confruntare armată de dimensiunea unui război civil.Realizarea acestei înțelegeri vine oarecum să infirme previziunile făcute de observatori acum cinci luni. în momentul alegerilor generale. in sensul că va avea loc o acutizare a conflictului intern si. implicit, va fi împiedicată o soluționare negociată. Primii pași au fost totuși făcuti. Motivele sînt diverse, dar între cele principale se numără faptul că actualul partid de guvernămînt din Salvador a încercat să renunțe la unele poziții extremiste încă dinaintea preluării puterii si să se prezinte ca un partid conservator moderat, dispus la o abordare mai realistă a problematicii naționale.O evaluare realistă a ceea ce a însemnat si înseamnă războiul intern pentru salvadorieni nu putea, mai devreme sau mai tîrziu. să nu încline balanța în favoarea căii negocierilor de pace. Salvadorul este de fapt o tară martirizată de un război fratricid, care a provocat. în aproape zece ani. circa 70 000 de morți și pagube de cîteva miliarde de dolari. Tinînd seama de dimensiunile tării, este vorba de o mare tragedie. ale cărei urme nu se vor șterge încă multă vreme. Probabil că. în momentul de fată, tentativa de a- propiere a pozițiilor în vederea pacificării a fost dictată preponderent de rațiuni de salvare națională si lucrul este cu atît mai semnificativ cu cit inițiativa de dialog a venit din partea insurgenților. Ce propun ei ? In principal, o încetare definitivă a focului, judecarea celor răspunzători de crearea si activitatea „escadroanelor mortii". integrarea

bile în înfăpuirea programului socialist sub conducerea P.C. Chinez. Numărul membrilor de partid a crescut de la 4.48 milioane, în 1949. la peste 48 milioane, astăzi — a spus el. Deși partidul a făcut unele greșeli în această perioadă, ele au fost corectate și depășite prin propriile forțe și cu sprijinul poporului — a arătat Jiang Zemin.

al Ligii Arabe, a trecut la îndeplinirea misiunii sale.Potrivit posturilor libaneze de radio — relevă T.A.S.S. — începînd de vineri de la ora 12,00 (ora locală) în Liban s-a instaurat o situație calmă.Populația palestiniană din Cisiordania și Gaza a organizat, joi. o grevă generală în semn de protest față de practicile represive ale forțelor armate și autorităților israeliene.Potrivit datelor publicate de ziarul „Jerusalem Post", de la începutul revoltei palestiniene din teritoriile ocupate, în decembrie 1987. ca urmare a acțiunilor represive ale trupelor israeliene și-au pierdut viața 126 de copii sub 16 ani, transmite agenția A.D.N. (Agerpres)CAIRO 22 (Agerpres). — Ministrul afacerilor externe al R. P. Chineze, Qian Qichen, și-a încheiat vizita o- ficială întreprinsă la Cairo, cea de-a doua etapă a turneului pe care îl întreprinde în Orientul Mijlociu. Ministrul chinez a fost primit - de președintele Hosni Mubarak, in cursul întrevederii fiind abordate ultimele evoluții ale situației din a- ceastă regiune.
rării. în funcția de ministru de externe a fost numit Prosper Vo- . kouma. Comitetul executiv de coordonare a Frontului Popular a fost, ■ de asemenea, remaniat. Principala schimbare o constituie comasarea I secretariatelor pentru apărare și I securitate, care vor fi conduse de căpitanul Gilbert Diendere, care a • dejucat,' recent, lovitura de stat militară din Burkina Fasso. *PRELUNGIRE. In Sri Lanka a I fost prelungită, ,cu încă o lună, I starea excepțională, instituită în cursul verii, in scopul eliminării I factorilor care stau la baza tensi- | unii politice interne. Ministrul justiției, V. Perera, a declarat, în . legătură cu aceasta, că în insulă situația șe menține încordată și că este necesară prelungirea stării excepționale pentru garantarea securității populației. IESCALADAREA VIOLENȚEI. t Guatemalezii trăiesc într-un climat de nesiguranță și agitație datorită escaladării violenței șl terorismului cu care este confruntată țara și care în acest an s-a soldat cu * moartea a c'el puțin 2 000 de persoane. Se precizează că numai în I perioada ianuarie-iunie 564 de | persoane au fost asasinate, 75 — sechestrate, 94 — dispărute. .URAGANUL „HUGO", care a • provocat mari pagube în zona Ca-- raibilor, se deplasează spre coasta sud-estică a Statelor Unite ale | Americii. Ca urmare a acestui fapt, mii de persoane din regiunile ame- . nințate au fost evacuate. Guver- I natorul statului Carolina de Sud a decretat starea de urgentă.

reconcilierefrontului insurgent ca partid politic cu reprezentare parlamentară.Sînt puncte ce urmează să facă obiectul negocierilor viitoare și. ca atare, autoritățile guvernamentale nu si-au precizat încă pozițiile, preferind să fie puse deocamdată la punct condițiile însesi de desfășurare a tratativelor. Astfel, guvernul susține că organismul de dialog trebuie să aibă caracter permanent, să tină întruniri cite două zile la fiecare două luni, părțile să nu se retragă unilateral de Ia negocieri, mersul acestora urmînd să fie adus Ia cunoștință publică doar prin comunicate comune. Există de pe acum puncte divergente. Intre altele, guvernul consideră că grupul de negocieri trebuie să-si desfășoare activitatea fără mediatori sau observatori. că doar în caz de necesitate ar putea media biserica catolică. în vreme ce insurgenții au cerut de la bun început medierea unor înalt! nrelati si prezenta unor observatori din partea Organizației Națiunilor Unite si ai Organizației Statelor Americane.înțelegerea intervenită deschide o perspectivă de soluționare pașnică unuia dintre cele mai .sîngeroase conflicte din zonă si normalizării politice naționale. Se știe că. în desfășurarea războiului. guvernul salvadorian este susținut, material și financiar, de Statele Unite, care, după cifrele publicate în presă, cheltuiesc zilnic în acest scop două milioane de dolari. Dacă se mai adaugă si costul operațiunilor de gherilă, rezultă că avem de-a faca cu desfășurări de anvergură, cu totul disproportionate fată de potențialul economic al tării, dar care răspund unor interese strategice.în planurile lor de perspectivă pentru armata salvadoriană. consilierii americani porneau de la teoria „conflictului de mică Intensitate.", ceea ce însemna îmbinarea măsurilor militare cu cele de ordin propagandistic. menite să slăbească baza politică a insurgenților. Dar. în pofida mijloacelor militare primite de guvern, mișcarea de rezistentă armată nu a putut fi răpusă, ceea ce vorbește de la sine desnre baza ei socială. Dacă nici una din părți nu. a reușit să o elimine pe cealaltă, înfruntarea prelungită si-a spus

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A ARABIEI SAUDITE

Maiestății sale
FAHD IBN ABDUL AZIZ AL SAUD

Regele Arabiei Saudite
RIADCu prilejul aniversării Zilei naționale a Regatului Arabiei Saudite, în numele poporului român, și al meu personal vă adresez sincere felicitări, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de prosperitate și progres pentru poporul țării dumneavoastră.

Poporul saudit sărbătorește la 23 septembrie ziua sa națională, mar- cind cu acest prilej împlinirea a 57 de ani de la reunirea diferitelor părți ale actualului teritoriu intr-un singur stat, sub numele de Arabia Saudită.Situat în regiunea Asiei de sud- vest, regatul saudit ocupă cea mai mare parte a Peninsulei - Arabia, avînd o suprafață de 2 149 690 kmp Si o populație de aproximativ 8 milioane de locuitori. Circa trei sferturi din teritoriu este acoperit de deșert, care adăpostește insă imense resurse naturale, și în primul rînd petrol. Resursele petroliere, evaluate la circa 252 miliarde barili. situează Arabia Saudită pe primul loc in rîndul exportatorilor mondiali, asigurîndu-i, totodată. venituri de zeci de miliarde dolari anual.In cele aproape șase decenii care au trecut de la constituirea statului, economia saudită a înregistrat o serie de importante schimbări.
MOSCOVA:

Ședința Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.MOSCOVA 22 (Agerpres). — La Moscova a avut loc ședința Prezidiului Sovietului Suprem, prezidată de M. Gorbaciov, președintele Sovietului Suprem al U.R.S.S. în cadrul ședinței — relatează agenția T.A.S.S. — au fost examinate probleme lega
WASHINGTON ■. Convorbiri sovieto-americaneWASHINGTON 22 (Agerpres). — Președintele S.U.A., George Bush, l-a primit pe ministrul sovietic al afacerilor externe, Eduard Șevard- nadze, sosit într-o vizită la Washington. Oaspetele i-a transmis președintelui american un mesaj din partea lui Mihail Gorbaciov, președintele Sovietului Suprem al U.R.S.S.Intr-o declarație făcută presei la încheierea întrevederii de la Casa Albă, ministrul sovietic a subliniat
berlinul occidental: Avertisment in legătură 
cu intensificarea activității elementelor neofascisteBERLINUL OCCIDENTAL 22 (A- gerpres). — Vicepreședintele Uniunii sindicatelor din Berlinul Occidental, Horst Jăckel. a avertizat asupra intensificării activității partidului „Republicanilor" în Berlinul Occidental. menționînd o serie de manifestații cu carâcter neonazist care au avut loc aici în ultimul an. Unul

Opoziție față de transformarea A.E.L.S. 
într-o organizație supranaționalăBERNA 22 (Agerpres). — Primul ministru al Suediei, Ingvar Carlsson, efectuează o vizită în Elveția. In timpul convorbirilor pe care, le-a avut cu președintele Elveției. Jean Pascal Delamuraz, premierul Sue- 

naționalătotuși cuvîntul in agravarea crizei economice. ca urmare a marilor cheltuieli militare ale guvernului și a sabotajelor gherilei, intr-o vizibilă secătuire reciprocă de forte si. în ultimul timp, in cristalizarea ideii că miza pe înfruntarea armată, pe lingă că ruinează total tara, este lipsită de perspective într-o Americă Centrală unde ideea instaurării păcii si reconcilierii cîstigă pe zi ce trece mai mult teren, ca si în lumina unor evoluții in relațiile Est-Vest.Ambele părți s-au declarat satisfăcute de încheierea înțelegerii asupra negocierilor (viitoarea lor rundă urmează să se desfășoare in Costa Rica, la jumătatea lunii octombrie), dar reacțiile se caracterizează mai degrabă printr-un optimism prudent. Președintele Salvadorului. Alfredo Cristiani, consideră că negocierile cu forțele insurgente pentru realizarea păcii în tară vor fi „îndelungate si dificile", averti- zînd că „nu se vor putea realiza acorduri în afara cadrului constituțional". Unii observatori din zonă văd in această formulare vagă intenția de a limita de Ia început diapazonul unor posibile acorduri, excluzînd propunerile care ar implica modificări ale structurilor actuale. Aceiași observatori consideră că rămin încă piedici calea păcii. începînd reacție a „durilor" serioase în cu posibila din cadrul partidului de guvernămînt si termi- nînd cu interesele economice create de ajutorul militar american, care îmbogățește elita militară coruptă.Dincolo de pozițiile avansate acum în vederea dialogului și de mișcările tactice ce sint de așteptat. înțelegerea are si o semnificație mai largă. Indiferent de evoluțiile viitoare. ea vine să marcheze o nouă opțiune în favoarea căii politice de soluționare a conflictelor, singura în măsură să răspundă intereselor de pace si progres ale ponorului salvadorian. ale tuturor popoarelor din regiune. Este limpede că degajarea atmosferei politice în Salvador se va răsfrînge favorabil asupra mersului general al procesului de pace din istmul centro-american. ca parte componentă a eforturilor de îmbunătățire a climatului international.
VasIIe OROS

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Cu fondurile provenite din comercializarea petrolului au fost înălțate sute de obiective de primă importanță — rafinării, uzine siderurgice, uzine de desalinizare a apei de mare, întreprinderi ale industriei ușoare și alimentare. S-au depus, de asemenea, eforturi susținute pentru valorificarea deșertului. Datorită extinderii suprafețelor irigate, producția de cereale a țării a crescut de la 300 000 tone în 1981 la 3,4 milioane tone în 1988.Animat de sentimente de prietenie fată de popoarele arabe, poporul român urmărește cu interes eforturile depuse de poporul saudit în direcția propășirii tării, ma- nifestindu-și dorința ca legăturile prietenești româno-saudite, colaborarea dintre țările noastre să cunoască o continuă extindere pe multiple planuri, în interesul reciproc, al cauzei păcii și înțelegerii internaționalei 

te de desfășurarea celei de-a doua sesiuni a Sovietului Suprem alU.R.S.S., ale cărei lucrări vor începe la 25 septembrie, și au fost adoptate agenda sesiunii și modul de desfășurare a lucrărilor acesteia.
că au fost examinate relațiile sovieto-americane, probleme internaționale, aspecte legate de dezarmare și de controlul asupra înarmărilor. Abordarea concretă a tuturor acestor probleme — a precizat E. Șevardnadzo — va fi prilejuită de întîlnirea pe care o va avea cu secretarul de stat al S.U.A., James Baker, în statul Wyoming — relatează agenția T.A.S.S.

dintre scopurile urmărite de neonaziști — a arătat el — este subminarea, sub diferite forme, a activității sindicatelor. Aceste încercări — a spus Jăckel — nu se deosebesc prea mult de scopurile așa-numitului „Front al muncii" cu caracter fascist, care a activat în perioada celui de-al Ill-lea Reich.
diei a subliniat necesitatea ca colo 4 țări neutre din Europa — Elveția, Suedia, Austria și Finlanda — să joace un rol mai activ în procesul de destindere european, manifestînd un mai mare spirit de inițiativă. Abordînd problema relațiilor dintre A.E.L.S. (Asociația Europeană a Liberului Schimb) — din care fac parte ambele țări — și Piața comună, Carlsson și-a manifestat opoziția față de transformarea A.E.L.S. într-o organizație supranațională. Interlocutorii au examinat, do'asemenea, aspecte ale relațiilor bilateral», apreciind că cele două țări au posibilitatea să-și extindă cooperarea în diferite domenii.

Deschiderea unei 
expoziții industriale 

la Beijing
BEIJING 22 (Agerpres). — La Beijing s-a deschis o expoziție indus

trială prezentînd produse și tehno
logii create de marile întreprinderi 
ale Chinei in ultimele patru decenii.

La expoziție — organizată de Cen
trul de cercetări asupra dezvoltării 
economice, tehnologice și sociale de 
pe lingă Consiliul de Stat al R.P. 
Chineze — participă 240 de , între
prinderi de stat, care reprezintă uni
tățile de frunte ale tehnologiei, crea
ției industriale și gestiunii economi
ce din China — transmite agenția 
China Nouă.

Directorul centrului de cercetare 
a declarat că expoziția are ca scop 
să înfățișeze nu numai realizările 
acestor întreprinderi, ci și direcțiile 
viitoare ale dezvoltării industriale 
a Chinei.

Țările africane îngrijorate 
de scăderea prețurilor 

la produsele lor de exportDAKAR 22 (Agerpres). — Miniștrii de finanțe și ai economiei din 14 state africane de limbă franceză, reuniți la Dakar, au examinat probleme legate de însănătoșirea situației economice și financiare din țările respective. In cadrul dezbaterilor a fost exprimată îngrijorarea in legătură cu scăderea continuă a prețurilor Ia materiile prime exportate de țările africane — relevă comunicatul difuzat la încheierea reuniunii. Documentul subliniază necesitatea coordonării eforturilor țărilor francofone în vederea creării unor condiții favorabile care să stimuleze progresul economic al țărilor in curs de dezvoltare din această zonă a continentului african.
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