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Oamenii muncii din unități agricole 

din județele Harghita și Ialomița 
raportează obținerea unor producții record 

la cartofi de toamnă, tomate și ardei capia
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la ședința Comitetului Politie Executiv al C.C. al P.C.R.

PLANUL LA EXPORT — ÎNDEPLINIT INTEGRAL, 
LA UN NIVEL CALITATIV SUPERIOR!

• Unitatea Agroindustrială 
hectar

• Cooperativa Agricolă de 
hectar

• Întreprinderea AgricolăIn telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, oamenii muncii de la Unitatea Agroindustrială Miercurea-Ciuc. județul Harghita, raportează că au realizat în medie 84 360 kg cartofi de toamnă la hectar. De asemenea, cooperatorii și mecanizatorii de la Cooperativa Agricolă de Producție Gheorghe Doja, județul Ialomița, anunță, la terminarea recoltării tomatelor, că au obținut o producție medie de 114 530 kg la hectar, iar lucrătorii

Miercurea-Ciuc — 84

Producție Gheorghe Doja 

de Stat Bărăganu - 126 ogoarelor de la întreprinderea Agricolă de Stat Bărăganu, din același județ, că au realizat in medie 126 100 kg ardei capia la hectar.In telegrame se subliniază că aceste recolte record ilustrează justețea politicii agrare a partidului și statului, potențialul agriculturii noastre socialiste, hotărîrea tuturor oamenilor muncii din această ramură de bază a economiei românești de a infăptui neabătut obiectivele noii revoluții agrare. Aceste mari producții — se arată in telegrame — sînt concretizarea

kg cartofi de toamna la 

- 114 530 kg tomate la 

100 kg ardei capia la hectar sprijinului acordat de partidul și statul nostru dezvoltării și modernizării continue a agriculturii prin alocarea, an de an. a unor importante fonduri materiale.In incheierea telegramelor, lucrătorii ogoarelor din aceste unități se angajează să muncească cu pasiune și dăruire revoluționară, astfel incit, in acest an, să obțină cele mai mari producții de pină acum; întîmpinind cel de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român cu noi și semnificative fapte de muncă.

Realizarea exemplară a planului la export constituie in etapa actuală de dezvoltare a tării, și mai cu seamă în aceste zile de maximă efervescentă creatoare, de puternică angajare politică, pentru întîmpinarea Congresului al XIV-lea al partidului cu realizări remarcabile în toate sectoarele de activitate, o sarcină prioritară a tuturor colectivelor de oameni ai muncii din întreaga economie. Practic, numai prin realizarea integrală a programelor de export, și deci prin asigurarea unui solid echilibru valutar, a fondurilor necesare acoperirii tuturor plăților pentru importuri, prin venituri provenite din export, la nivelul tuturor întreprinderilor. al centralelor, al ministerelor si ramurilor, se pot realiza indicatorii economici prevăzuți într-o serie de unităti dependente de importul de materii prime, materiale sau instalații. Iată de ce. la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. secretarul general al partidului. tovarășul Nicolae Ceausescu, a subliniat în mod deosebit necesitatea realizării producției de export și a exportului, execuției și livrării întregului fond de marfă în condiții de calitate superioa

ră și la termenele prevăzute in contracte. In spiritul acestor cerințe, pretutindeni. în fiecare întreprindere, la fiecare loc de muncă unde se realizează produse destinate exportului, trebuie să se acorde o atenție sporită realizării întregului volum de mărfuri stabilit prin plan, onorării în cele mai bune condiții a tuturor sarcinilor asumate. Aceasta cu atît mai mult cu cit în toate județele s-au primit comenzile pentru produsele destinate pieței externe. Prin urmare. în cel mai scurt timp, așa cum a cerut secretarul general al partidului, trebuie clarificate toate problemele care țin de asigurarea bazei materiale, a capacităților de producție, a celorlalte condiții necesare derulării ritmice a planului. în așa fel incit să se asigure realizarea exemplară a tuturor sarcinilor pe luna septembrie și pe actualul trimestru, precum și a contractelor încheiate pentru luna octombrie si pentru trimestrul IV al anului.Rezultatele bune înregistrate de o serie de colective de oameni ai muncii pînă în prezent, în acest important domeniu al activității economice, demonstrează cu puterea faptelor că se dispune de tot ce este necesar pentru, a putea răspunde

prompt Ia toate solicitările partenerilor externi. Practic, bogata experiență dobindită de un mare număr de unități arată că atunci cind sînt folosite cu pricepere toate resursele tehnico-mate- riale, cind specialiștii, întregul personal muncitor se implică cu răspundere, în mod creator în modernizarea și organizarea superioară a producției, contractele de export sînt onorate ritmic, cu produse de calitate superioară, creîndu-se astfel relații bune de colaborare pe termen lung cu partenerii de afaceri străini, creîndu-se posibilitatea de cîștigare a unor noi piețe de desfacere. Sînt, toate acestea, cerințe de o deosebită importanță ale etapei actuale, sarcini de fiecare zi ale tuturor colectivelor de oameni ai muncii din economie. De aceea, este de datoria organelor și organizațiilor de partid, a consiliilor oamenilor muncii să asigure mobilizarea exemplară a întregului personal muncitor pentru înfăptuirea neabătută a sarcinilor trasate de secretarul general al partidului, a măsurilor stabilite de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R., pentru a întîmpina Congresul al XIV-lea al partidului cu noi și semnificative succese in toate sectoarele vieții economico-sociale.

• Oamenii muncii din agricultură raportează încheierea 
recoltării unor culturi și obținerea de producții mari 
la hectar

• Noi colective muncitorești din economie raportează 
obținerea unor importante rezultate în îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor de plan pe acest an și din actualul 
cincinal
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ADUNĂRILE DE DĂRI DE SEAMĂ Șl ALEGERI

Produse moderne, competitiveRealizările bune înregistrate lună de lună, intr-un lung interval de timp, in domeniul exportului atestă adevărul că la întreprinderea „Elec- troaparataj'* din Capitală a prins contur o experiență cu latul deosebită in ce privește onorarea exemplară a contractelor încheiate cu partenerii de peste hotare. Este cert, ■în această bine cunoscută unitate e- conomică bucureșteană a prins rădâ-- cini adinei respectul pentru tot ceea ce înseamnă grija pentru lucrul bine făcut, atenția pină la amănunt pentru realizarea unor produse de cea mai bună calitate și consolidarea pe această bază a prestigiului unității pe piețele de desfacere externe, si

tuate astăzi pe toate continentele. Sigur, nu se poate spune că in activitatea desfășurată de colectivul a- -cestei întreprinderi nu sînt și greutăți, că totul se desfășoară linear. Dimpotrivă, zilnic trebuie soluționate probleme complexe, fie legate de' asigurarea bazei materiale sau a ■unor noi tipuri de scule și dispozitive, fie de asimilarea in fabricație a unor produse complexe care nu fac parte din nomenclatorul- tradițional, venindu-se astfel in întîmpinarea cererilor partenerilor externi. Fiecare din aceste probleme își găsesc însă eficient rezolvarea tocmai datorită gindirii bine structurate a colec

tivului în ce privește strategia adoptată in domeniul exportului.Simpla enumerare a prefacerilor înregistrate în structura producției de export a întreprinderii este pe deplin edificatoare pentru eficiența acestei valoroase strategii. Reținem astfel faptul că de apioape 20 de ani întreprinderea exportă direct apara- taj electric de joasă tensiune, alte asemenea produse pe mai toate meridianele globului ; alte aparate sînt exportate în mod indirect, acestea intrind in componența unor instalații, mașini și utilaje realizate de industria românească pentru parteneri de peste hotare; în perioada 1986— 1989 volumul exportului a înregistrat o creștere de peste 45 la sută; și, în sfirșit, un fapt care dă măsura eforturilor la zi ale colectivului de muncă din unitate : planul de export pe 9 luni a fost realizat pe ambele

relații, in zilele următoare ale lunii septembrie ifrmînd să fie executate și livrate alte loturi de produse în contul trimestrului IV. Fapt care constituie o garanție că planul de export pe intr_egul an va fi realizat în avans. Mai cu seamă că In acest scop a fost elaborat, împreună cu întreprinderile de comerț exterior ■„Electroimportexport" și „Electro- num“ un program concret de acțiune. in care sînt precizate cu exactitate volumul de mărfuri cerut pentru fiecare partener, condițiile da execuție, termenul de livrare, necesarul de materii prime și materiale, cine anume din factoHi- de răsnun- dere ai unității răspunde de derularea fiecărei comenzi în parte.Cum se acționează concret în secțiile de producție, in fiecare compar-
(Continuare în pag. a Ii-a)

ANALIZĂ TEMEINICĂ A ÎNTREGII ACTIVITĂȚI, 
ÎNALTĂ scoală de educație politică, 

REVOLUȚIONARA

INSAMINTĂRIU DE TOAMNA - EFECTUATE
IN TERMENELE STABILITE Si DE BUNA CALITATE!
• Arăturile pentru însămîntări - încheiate grab

nic pe întreaga suprafață

• Este absolut necesar ca în toate unitățile agri
cole, în toate județele semănatul griului să fie inten
sificat la maximum, spre a se asigura desfășurarea 
acestuia în limitele termenelor stabilite

• Pentru realizarea densității optime a plantelor 
trebuie să se acționeze cu fermitate în vederea efec
tuării unor lucrări de bună calitate la pregătirea te
renului și semănat

• Specialiștii din agricultură, desfășurîndu-și 
activitatea în cîmp, alături de mecanizatori, să ve
gheze la respectarea normelor prevăzute în tehnologii

In această perioadă de virf a lucrărilor agricole de toamnă, concomitent cu stringerea. transportul și depozitarea recoltei, principalele forte mecanice din agricultură sint concentrate la insămînțarea cerealelor și celorlalte culturi de toamnă, care însumează aproape 3,5 milioane de hectare. Așa cum a indicat tovarășul Nicolae Ceausescu la ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. este necesar ca Ministerul Agriculturii, comitetele județene, organele de partid și de stat să ia toate măsurile, mobili- zind toate forțele materiale si umane pentru grăbirea ritmului de lucru, astfel incit. în zonele de deal, semănatul orzului și griului să se termine pînă la 1 octombrie, iar în celelalte județe pînă în ziua de 10 a lunii viitoare. De asemenea. conducerea partidului a subliniat necesitatea ca peste tot să fie efectuate lucrări de foarte bună calitate, punindu-se accent deosebit pe densitatea plantelor, condiție de mare însemnătate pen

tru obținerea unei recolte de peste 9 tone la hectar.Există toate ' condițiile ca însă- mînțarea culturilor de toamnă să se execute în termenele stabilite si la un nivel calitativ inalt. Datorită ploilor de la sfîrșitul lunii august si începutul lui septembrie, solul s-a umezit pe adincimea de lucru, ceea ce permite ca arăturile și pregătirea natului germinativ să fie efectuate mai ușor, cu consum redus de carburanți si în condiții calitative superioare. De altfel, oină în seara zilei de 25 septembrie au fost arate peste trei milioane de hectare, reprezentind 87 la sută din suprafața prevăzută a se însăminta in această toamnă : in județele Bistrita-Năsăud. Ialomița si Olt. lucrarea s-a încheiat, iar in județele Arad. Argeș. Bacău. Brașov, Brăila, Buzău, Constanța, Dîmbovița. Giurgiu. Hunedoara, Maramureș. Mehedinți. Neamț. Suceava, Timiș, Vaslui și sectorul
(Continuare în pag. a Il-a)

In Unități industriale și agricole, în institute de cercetare și proiectare, în școli și instituții ds cultura continuă să se desfășoare - în pregătirea Congresului al XlV-lșa al partidului — adunări de dări de seamă și alegeri ale organizațiilor de bazo.Aceste importante foruri democratice ale partidului se desfășoară într-o profundă atmosferă de efer
vescență politică și vibrație patriotică generată de 
sentimentele de adeziune fierbinte ale fiecărui co
munist, ale fiecărui cetățean la istorica Hotărî- 
re a C.C. al P.C.R. privind propunerea de reale
gere, la Congresul al XIV-lea, a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU in funcția suprema de 
secretar general al partidului - opțiune fermă a .întregului partid și popor de a continua cursul politic înnoitor, revoluționar, inaugurat de Congresul a! IX-lea, garanție și certitudine a înaintării neabătute a țării noastre pe drumul glorios al societății socialiste multilateral dezvoltate și comuniste.în cadrul adunărilor de dări de seamă și alegeri, în lumina documentelor programatice ce vor fi dezbătute și adoptate la înaltul forum comunist, o orien
tărilor și cerințelor formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in concluziile la ședința Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 22 septem
brie a.c., comuniștii analizeză cu responsabilitate și exigență, în spirit critic și autocritic, activitatea pe care au desfășurat-o de la alegerile anterioare și pînă în prezent pentru îndeplinirea sarcinilor de producție, pentru promovarea unui stil de muncă anga- jant, eficient, precum și neîmplinirile care au făcut ca activitatea politico-organizatorică să nu aibă în

totdeauna șî peste tot capacitatea maximă de mobilizare, de educare a comuniștilor, de afirmare, prin muncă, a spiritului lor revoluționar.Orientarea fermă a adunărilor spre realizarea acestor cerințe — așa cum sublinia secretarul general al partidului — este posibilă numai în condițiile pregătirii lor temeinice, pentru a asigura examinarea exigentă, combativă — în cadrul statutar al democrației de partid — atît a modului in care este condusă activitatea politico-organizatorică pentru îndeplinirea sarcinilor de producție, cît și a modului în care fiecare comunist și-a îndeplinit îndatoririle încredințate pe linie politică și profesională. Să nu ne fie jenă să criticăm lipsurile din activitatea oricărui colectiv, a oricărui comunist, indiferent de funcție — sublinia recent, în mod îndreptățit, secretarul general al partidului. Pentru că numai astfel se poate asigura înlăturarea la timp a neajunsurilor, numai astfel se pot pune bazele unui stil de munco revoluționar.Desfășurate în continuare într-un climat de exigență și responsabilitate, în prezența membrilor comitetelor de partid, a altor activiști de partid și de stat și cu contribuția nemijlocită a acestora la pregătirea lor, adunările de dări de seamă și alegeri pot și trebuie 
să devină o școală de educație politică, revoluționa
ră, pentru toți comuniștii, să adopte programe de măsuri — cu obiective concrete, mobilizatoare — menite să asigure îndeplinirea în cele mai bune condiții a sarcinilor de plan pe acest an și pe întregul cincinal, să pună, astfel, bazele înfăptuirii cu succes a importantelor sarcini și hotărîri ce vor fi adoptate de Congresul al XIV-lea al partidului.

Relatări de la adunări de dări de seamă și alegeri în PAGINA A III-A
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Una dintre cele mai noi zone ale municipiului Ploiești, piața Caraiman Foto : E. Dichiseanu
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BAIA SPRIE : Utilaje 
miniere cu înalte 

performanțe tehniceColectivul Uzinei de Utilaj Minier și Reparații din Baia Sprie se preocupă constant pentru utilizarea cu maximum de randament a capacităților de producție și realizarea unor utilaje, cu inalte performanțe tehnice destinate minerilor și geologilor pentru îmbogățirea zestrei de materii prime a țării. Prin contribuția cadrelor de concepție și a colectivelor de muncă din secție, aici s-au realizat noi utilaje la nivelul cerințelor de ultimă oră ale progresului tehnic. Cărucioarele de perforat în evantai tip CP-1 sint cea mai recentă realizare. Utilizate la exploatarea in abataje cu inmagazi- nare, ele se disting prin manipulare ușoară și fiabilitate in exploatare. care contribuie la creșterea productivității muncii. Un alt utilaj cu înalte performanțe tehnice este pompa antiacidă orizontală pentru evacuarea apelor din mină tip AO—150, produs realizat cu un consum redus de oteluri aliate. Sint utilaje folosite cu bune rezultate, asigurind economiei naționale cantități sporite de minereuri. (Gheorghe Pârja).

Asigurarea bazei de aterii prime
și resurse energetice, obiectiv important 
în dezvoltarea și modernizarea industrieiProiectul Programuluî-Directivă al Congresului al XIV-lea, urmind strategia revoluționară definită la Congresul al IX-lea, stabilește, prin obiectivele sale pentru cincinalul 1991—1995, Intensificarea acțiunilor pentru dezvoltarea bazei proprii de materii prime și resurse energetice, în condițiile exploatării lor raționale. în domeniul energetic, aceste acțiuni vor cunoaște o amplificare deosebită prin extinderea amenajărilor hidroenergetice, prin punerea în funcțiune a centralelor nuclearo- electrice aprobate, precum și prin exploatarea la parametrii proiectați a tuturor termocentralelor pe cărbune. De asemenea, o atenție deosebită va fi acordată valorificării resurselor e- nergetice recuperabile și a surselor neconvenționale de energie — solară, geotermală, a vîntului, biogazu- lui și biomasei — în condiții de înaltă eficiență economică.Potrivit obiectivelor conținute în proiectul Programului-Directivă, în următorii ani consumul total de e- nergie nu va putea crește decît în măsura identificării unor noi surse de energie și a aplicării unor măsuri tehnologice adecvate pentru valorificarea lor economică. Transpunerea în practică a acestui obiectiv

va necesita amplificarea preocupării specialiștilor din sectorul energetic pentru stabilirea unor soluții optime care să conducă nemijlocit la o serie de efecte pozitive la nivelul întregii economii.Lărgirea și gospodărirea judicioasă a bazei proprii de materii prime și resurse energetice, așa cum este prefigurată în proiectul Programului- Directivă. oferă posibilitatea dezvoltării în primul rind a industriei. în cincinalul viitor producția de energie electrică și termică obținută pe bază de cărbune va devansa semnificativ pe cea realizată în termocentrale pe bază de hidrocarburi, satisfăcînd în mod corespunzător cerințele de consum. Această evoluție va reprezenta o modificare structurală de esență, care va oglindi convingător justețea strategiei energetice a partidului nostru ; ea va permite valorificarea superioară a hidrocarburilor în alte ramuri industriale, precum și conservarea unor importante rezerve de țiței șl gaze naturale pentru generațiile viitoare, întărirea sistemului energetic conform obiectivelor prevăzute în proiectul Programului-Directivă va cere mobilizarea amplă a spiritului de creativitate și inițiativă al tuturor

celor care acționează în industria energiei electrice și termice, in metalurgie, construcții de mașini, chimie, materiale de construcții, întru- cit numai prin contribuția determinantă a oamenilor muncii din fiecare sector dc activitate și intr-o permanentă conlucrare se pot realiza condițiile necesare pentru înfăptuirea hotărîtă și termen a tuturor priorităților și sarcinilor cuprinse în proiectul Programului-Directivă pentru sectorul energetic.In cincinalul viitor se prevede realizarea unor importante capacități energetice nuclearo și hidro-electri- ce, înglobind un volum însemnat de utilaje. Acest fapt va impune o concentrare de forțe, în primul rînd a celor din unitățile furnizoare, pentru realizarea la termen și la un nivel tehnic și calitativ ridicat a noilor utilaje energetice. Concomitent, pentru sporirea producției de energie electrică și termică este absolut necesar ca la actualele agregate e- nergetice care funcționează pe cărbune să se efectueze lucrările de modernizare prevăzute. Nerealizarea integrală în cursul ultimilor ani a sarcinii de creștere a producției s-a
(Continuare in pag. a IV-a)
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Marca fabricii se afirmă
prin munca și competența

I

întreprinderea de Sticlărie „Vitro- metan" din Mediaș deține cîteva priorități pe plan național, aici fiind locul de naștere al cristalului românesc, locul unde s-a produs pentru prima dată în țară cristalul albastru și unde se materializează permanent un număr mare de tehnologii noi, specifice industriei sticlei. Ca dovadă, noutățile apar aici în ritm trepidant : 2 000 modele noi pe an, ceea ce echivalează cu 6—7 modele noi pe zi. Sau, altfel spus, mai bine de 60 Ia sută din produsele fiecărui an sînt noi, iar la doi ani de zile se schimbă întreaga gamă de sortimente fabricate.Se spune, și credem că pe bună dreptate, că o fabrică de sticlărie este, în fapt, o fabrică de artiști. Argumentele 7 Expoziția întreprinderii, ce cuprinde produse de sticlărie și articole de iluminat, constituie o veritabilă expoziție de artă, în care cele peste 3 000 de modele demonstrează nu numai o mare diversitate de creație, ci și un grad înalt de înnobilare artistică, printr-o inepuizabilă fantezie creatoare, produsele fiind realizate în multiple tehnologii de fabricație. Inginera Domnica Man, șefa serviciului programare și urmărire a producției, ne atrage atenția asupra unor piese de mare valoare, care înglobează muncă, talent și fantezie. De altfel. în conformitate cu cerința formulată de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, referitoare la creșterea eficienței în toate domeniile de activitate, în întreprindere, în ultimii cinci ani de zile, gradul de valorificare a sticlei s-a dublat, creștere ce sintetizează investiția de inteligență tehnică în procesul de producție. Faptul în sine explică pe de o parte dinamica exportului, iar pe de altă parte respectul pentru afirmarea unui etalon de mîn- drie profesională — „marca fabricii".„O piață se cîștigă foarte greu, dar se poate pierde extraordinar de ușor". Iată un adevăr, cu valoare de avertisment, de care e conștient fiecare om al muncii din cadrul întreprinderii, astfel că în fața oricărei solicitări expresia „nu se ’poate" a fost practic eliminată din discuțiile cu partenerii de peste hotare. Nu mai departe decît acum cîteva zile a început pregătirea unei colecții de mostre pentru o nouă acțiune de contractare. Se cereau modele noi, din
Produse oderne, competitive

(Urmare din pag. I)timent pentru transpunerea în practică a măsurilor stabilite în acest program, și deci pentru realizarea întregului volum de mărfuri contractat la export în 1989 7 „Dată fiind experiența pe care am acumulat-o, precum și structura organizatorică flexibilă adoptată — sublinia inginerul Ion Alexe, șeful secției montaj-automate —, sintem pregătiți în orice moment, în ce privește specializarea forței de muncă și dotarea tehnico-materială, să preluăm orice comandă, să executăm deci o gamă largă de produse electrotehnice. Recent, cind ni s-a cerut să realizăm pentru mai mulți parteneri noi tipuri de întrerupătoare automate monopolare și tripolare, a trebuit să ne construim cu forțe proprii, firește, doar panourile și instalațiile da reglaj termic și electromagnetic ale noilor produse, celelalte subansamble fiind tipizate, și deci asigurate din timp, potrivit standardelor internaționale. Rapid ne-am adaptat șî atunci cînd ni s-a cerut să executăm aparataje și echipamente auto, echipamente de sudură specifice diverșilor parteneri. Și nu numai că am realizat toate produsele solicitate la termenul stabilit, dar permanent am căutat și căutăm în continuare ca întregul program de export să fie realizat numai prin livrarea unor produse executate la nivel tehnic mondial.în același mod operativ s-a acționat și se acționează in continuare pentru depășirea unor greutăți înre-
Acest articol ar putea să aibă ca obiect preocuparea colectivului întreprinderii „Spumotim" Timișoara pentru extinderea și diversificarea exporturilor, pentru valorificarea e- ficientă pe piața externă a produselor, realizate în cea mai mare parte din materii prime indigene.La fel de bine ar putea fi prezentată experiența dobîndită în asimilarea în producție a unor reactivi șî alte materiale strict necesare producției, prin care se reduc importurile cu sute de mii de lei pe an și — fapt deosebit de semnificativ — scad costurile de fabricație.Toate aceste posibile teme, ca șl numeroase altele se subsumează, la o analiză atentă, unor preocupări statornice ale colectivului, ce pot fi sintetizate astfel : calitate și eficiență în producție, avînd ca suport principal valorificarea gîndirii creatoare a oamenilor muncii și aplicarea operativă în producție a rezultatelor cercetării. Să argumentăm.
O FORMULA DE MAXIMA UTI

LITATE : STAȚII-PILOT PENTRU 
UZ INDUSTRIAL. De-a lungul anilor, oamenii muncii de la „Spumotim" și-au demonstrat cu prisosință capacitatea creativă. Stau mărturie sutele de produse originale realizate — în mare parte destinate pieței externe —, zecile de invenții brevetate, numeroasele referate pentru sesiuni de comunicări ori pentru reviste de specialitate din țară și din lumea largă. Deosebit de important este faptul că o mare parte a rezultatelor creației în domeniul tehnicii și tehnologiilor își găsește un fertil teren de aplicare chiar în întreprindere.Tocmai preocuparea pentru o maximă eficiență a dus și la ideea realizării unor stații-pilot pentru uz... industrial. Dar cum se „împacă" o stație-pilot — al cărei rost de bază este să permită realizarea unor cer- 

game de produse diferite. Temele au fost formulate precis, iar termenele ’ fixate pentru schițe nu lăsau nici o îndoială asupra urgenței : „peste trei zile". Toate problemele au fost însă soluționate în modul cel mai firesc. Așa se șj explică, de altfel, faptul că la ora actuală întreprinderea are planul la export substanțial depășit. Iar datele statistice evidențiază că unitatea exportă produsele sale în nu mai puțin de 16 țări. Totodată, se cuvine remarcat faptul că în ultimii doi ani, pe lingă partenerii tradiționali, au mai fost cîștigate,. ca parteneri, alte 10 firme de pe diferite piețe. în fine, în perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea al partidului, volumul exportului a crescut de 7,5 ori. Toate aceste rezultate sînt expresia directă a eficienței pe care o are promovarea noului in planul tehnologiilor și al producțiși.Așadar, cum este promovat noul 7 Răspunsul ni-1 dă directorul întreprinderii, inginerul Emilian Bărbat :— Mai întii trebuie să fac precizarea că noul nu este atributul exclusiv al activității colectivelor de creatori sau al tehnicienilor din unitatea noastră. Am pornit de la premisa că oricare om poate veni cu o idee nouă, interesantă. De aceea, am creat colective de largă cuprindere, cărora li se dau spre rezolvare teme diverse. După o scurtă perioadă de testare, ne întrunim în dezbateri. S-a constituit, în felul acesta, un cenaclu tehnic, care face propuneri, oferă variante și soluții, le perfecționează, rămînînd ca, in final, să se opteze pentru varianta optimă, avin- du-se in vedere criteriile de eficientă economică. Totodată, într-un astfel de cadru de efervescentă creatoare organizăm analize trimestriale cu cadrele cu pregătire superioară, fiecare specialist fiind pus în situația să arate concret contribuția proprie în planul creației, al afirmării șl promovării noului.Rezultatul acestui stil de lucru se concretizează într-un portofoliu de priorități tehnice, de tehnologii și procedee noi, care au schimbat înfățișarea întreprinderii și au impus-o ca o marcă de referință pe piața internațională. Iată cîteva din ideile noi ce se regăsesc în procesul de producție : tehnologia de obținere a cristalului suprapus (cristalul albas
ugistrate în asigurarea cu materiale scumpe sau deficitare, in cea mai mare parte importate. Astfel, potrivit celor spuse de tînărul inginer Eugen Mănescu, șeful secției proiectare tehnologică, în acest an s-au redus considerabil consumurile de metale neferoase, în primul rind prin reproiec- tarea constructivă și tehnologică a tuturor aparatelor. Au fost redimen- sionate circuitele electrice, precum și multe din componentele acestora. Metale deficitare și scumpe, precum argintul și cuprul, au fost înlocuite cu alte materiale. în momentul de față cercetările în acest domeniu continuă. O altă direcție urmărită, în scopul reducerii consumurilor, a fost îmbunătățirea indicelui de utilizare a materialelor. S-a trecut astfel la revizuirea tuturor tehnologiilor, la re- proiectarea unor scule și dispozitive. Dată fiind etapa în care ne aflăm, considerată și aici la „Electroapara- taj“, ca în întreaga economie, drept o perioadă de pregătire temeinică a producției anului viitor, cercetările sint îndreptate spre asimilarea unor noi produse complexe, care să înglobeze materiale cit mai puține. Este deja cert faptul că nomenclatorul de fabricație pentru anul viitor va fi îmbogățit cu noi tipuri de transformatoare, programatoare tropicalizate, disjunctdare rapide, mono și bipolare, contactoare de curent continuu, cu alte și alte asemenea aparataje cerute la export.Preocupările colectivului de muncă de la întreprinderea „Electroaparataj" In direcția asigurării realizării lntoc- 
cetări aplicative — cu utilizarea ei pentru producția industrială de serie a întreprinderii 7 Primim detalii de la inginerul Nicolae Pop, șeful stației-pilot pentru produse chimice :— Sinteza spumelor poliuretanice pretinde și o serie de compuși chimici de mic tonaj, ce se procurau pină de curînd din import, pe relația devize convertibile. Colectivul nostru și-a propus să realizeze prin forte proprii unii dintre acești com-

puși, folosind materii prime indigene și tehnologii originale, în cea mai mare parte rod al gîndirii tehnice proprii. Așa a luat ființă stația-pilot pentru produse chimice, al cărei principal rol este să realizeze cantitățile — reduse — necesare pentru producția de spume poliuretanice a întreprinderii. Este vorba despre catalizatori, paste colorante etc. .— Așadar, stația-pilot este, de fapt, o secție de producție a întreprinderii.— în principal, da. Totuși, așa cum a fost ea concepută — cu o mare flexibilitate, cu capacitatea de a schimba rapid profilul de producție —, stația-pilot permite și continuarea unor cercetări aplicative pină în faza de pilot industrial, ceea ce conduce Ia scurtarea semnificativă a ciclului cercetare-proiectare-produc- ție. Pentru că, în cazul nostru, compușii realizați și atestați calitativ servesc direct producției întreprinderii și altor beneficiari Interni, re- 

tru); executarea instalației automatizate pentru lustruire chimică; tehnologia de obținere a produselor cu un grad mai mare de complexitate, prin metode mecanizate; tehnologia de fabricație a microfigurinelor; reorganizarea atelierului de sculptură și modificarea structurii sortimentale prin creșterea ponderii articolelor de cristal ; tehnologia de prelucrare a pieselor pentru articole de iluminat pe mașini automate ; tehnologia de obținere a unor produse cu nuanțe combinate din sticlă calcosodică ; extinderea procedeului de omogenizare a pastei de sticlă în cuptor continuu pentru cristalul albastru și altele. Toate aceste noutăți se regăsesc in creșterea productivității muncii șl a calității, în diversificarea producției și sînt, în același timp, un răspuns la cerințele în continuă diversificare ale partenerilor de peste hotare.Răspunzînd, așadar, cerințelor formulate de secretarul general al partidului, specialiștii din întreprindere au înțeles că prin modernizare trebui^ să se asigure realizarea de tehnologii noi, cu consumuri mai reduse și care șă asigure produse de o calitate superioară. „De la începutul acțiunii de modernizare și pină în prezent — precizează inginerul Ștefan Balint, președintele comisiei inginerilor și tehnicienilor — am aplicat zeci și zeci de măsuri, care s-au concretizat in sporirea valorii produc- ției-marfă cu zeci de milioane de Iei. Măsurile stabilite pentru acest an le-am și aplicat pină la această dată, valoarea producției-marfă crescînd cu peste 15 milioane lei. Acest fapt ne-a determinat să stabilim alte măsuri, suplimentare, care au în vedere obținerea de matrițe cu un grad mare de complexitate; asimilarea în fabricație a tehnologiei de topire a sticlei calcosodice colorate ; reorganizarea fluxului tehnologic de finisare in atelierul de pictură; asimilarea de produse noi din sticlă colorată și decalotată la cald și altele. în felul acesta asigurăm rezervele de soluții necesare pentru îndeplinirea exemplară a planului la export pe acest an și chiar pentru pregătirea temeinică a producției anului viitor".
Ion Onnc NEMEȘcorespondentul „Scînteii*

mai a sarcinilor de export pe trimestrul actual și pe întregul an nu se rezumă însă doar la aceste cîteva laturi asupra cărora ne-am oprit în rîndurile de față. „Strategia exportului — sublinia economistul Ilie Miti- telu, șeful serviciului de specialitate din unitate — înseamnă o cuprindere largă a tuturor problemelor care privesc onorarea fiecărei comenzi în parte. Avînd o bună informare asupra cerințelor pieței, asigurăm o activitate corespunzătoare, de la proiectare și pînă la ambalare și livrare. Pentru aceasta însă, urmărim zilnic, pe fiecare echipă și om în parte, respectarea atît a termenului de execuție și livrare, cît și a condițiilor tehnice și calitative prevăzute".Iată, așadar, în această măsură organizatorică o altă explicație a realizărilor bune cu care colectivul de oameni ai muncii de la întreprinderea „Electroaparataj" din Capitală se prezintă acum, în pragul noului trimestru, ultimul al acestui an. Realizări pe care muncitorii și specialiștii unității sînt pregătiți să le amplifice în lunile următoare, în conștiința tuturor fiind vii mobilizatoarele îndemnuri adresate de tovarășul Nicolae Geaușescu pentru înfăptuirea neabătută a planului de export, a programelor de dezvoltare economico-socială a patriei, întîmpi- nînd astfel marele forum al comuniștilor din luna noiembrie cu succese dintre cele mai prestigioase în toate domeniile de activitate.
Nicolae MILITARU

ducind în continuare efortul valutar.La cele arătate de inginerul Pop ar mai fi de adăugat un ..amănunt" : produsele asimilate în stația-pilot, care au parametri competitivi pe plan mondial, sînt realizate în condiții de eficiență ridicată, costul intern reprezentind circa 60 la sută din prețul produsului importat. Așadar, pe lingă economia valutară, importantă în sine, întreprinderea cîștigă și prin reducerea costurilor. Cum se explică această dublă reu

șită 7 Opinia exprimată de toți interlocutorii este aceea că, la „Spumotim", toată lumea învață : muncitorii și maiștrii (policalificarea are deja o frumoasă tradiție, cu efecte benefice asupra flexibilității în producție), inginerii, economiștii și conducerea întreprinderii.Colaborarea cu institute de Invăță- mînt superior, cu institute și laboratoare de cercetare are o lungă tradiție. Astfel, în prezent sînt în curs de realizare cercetări comune cu ICECHIM București, cu Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni" din Iași, cu laboratorul de 'cercetare al întreprinderii „Solventul" ain Timișoara, cu Institutul Politehnic „Traian Vuia" din Timișoara, iar lista ar putea fi continuată, „în lungul interval de cînd facem cercetare — ne spune dr. ing. Nicolae Marcu, directorul întreprinderii — atît cu forțe proprii, cit și cu sprijinul unor specialiști din afara unității am reușit să for

RECOLTAREA Șl ÎNSĂMÎNȚĂRILE

INTENSIFICATE LA MAXIMUM!
BRAȘOV: «

Ritm înalt și constant Mai multă grijă Ia sortarea
la livrarea sfeclei de zahăr cartofilor

esteaprovizionări

Mal întîi o precizare : întreprinderea de Industrializare a Sfeclei de Zahăr din Bod, unitate care abia pe la jumătatea lunii trecute a ieșit dintr-un amplu proces de modernizare și reutilare, lucrează de mai multe zile la capacitatea maximă, prelucrînd în 24 ore, in medie, cu circa 150 tone de sfeclă peste prevederile proiectului. La conducerea întreprinderii se apreciază că această performanță se datorează, pe lingă calitatea bună a lucrărilor da montaj și întreținere a noilor echipamente tehnologice cu care dotată fabrica, unei ritmice cu sfeclă de zahăr de bună calitate. Tovarășa Violeta Țenghea, director adjunct al întreprinderii din Bod, apreciază : „La noi în județ, campania de recoltare și transportul sfeclei de zahăr au fost și sînt astfel organizate incit să asigure o funcționare neîntreruptă, în cele mai bune condiții, a fabricii. Și nu numai atit. Cit este necesar unei funcționări normale, fără goluri, dar și fără stocuri mai mari decît cele prevăzute, deoarece aceasta ar duce la pierderi prin deshidratare și la cheltuieli suplimentare. în acest scop au fost stabilite prioritățile la recoltarea solelor în raport de stadiul de dezvoltare a sfeclei. Pentru a ajunge în timp scurt la fabrică, sfecla se adună la punctele de încărcare create în unități, unde este transportată de pe cîmp cu atelaje, iar de aici este preluată da mijloace mecanice. Datorită tocmai respectării măsurilor stabilite, s-a reușit ca în unele unități din zona Rupea lucrarea să se a- propie de sfirșit".In același context, al bunel organizări, se înscrie și asigurarea transportului navetizat pe C.F.R. între Rupea-Cața și Bod. Toate acestea au permis ca pînă la data de 25 septembrie sfecla da zahăr să fie recoltată de pe 70 la sută din suprafața ocupată cu această cultură in județ.De modul în care se acționează în unități la recoltarea și. transportul sfeclei de zahăr aveam să ne convingem cu ocazia raidului întreprins prin cîteva cooperative agricole din Țara Bîrsei, zonă unde s-au cultivat circa două treimi din su

măm chiar echipe multidisciplinare. Ia care participă mereu aceiași oameni din diferite institute. De la Facultatea de chimie din Timișoara, de pildă, colaborăm fructuos cu o echipă condusă de dr. ing. Livius Cotarcă, un om care a lucrat în întreprindere și care cunoaște în detaliu posibilitățile, dar și exigențele producției întreprinderii".
DRUMUL CERCETARE-PRODUC- 

ȚIE PE „RUTA" CEA MAI SCURTA. Pină nu de mult se aprecia că, pen

tru orice utilaj, transmisia mișcării se poate realiza numai prin roți dințate ori lanțuri metalice, care au insă o serie de inconveniente : consum de metal și de lubrifianți, randament relativ scăzut, instabilitate dimensională la variații mari de temperatură etc. Din aceste motive, în lumea întreagă se caută diferite soluții de a înlocui metalul cu... mase plastice. Este ceea ce a reușit și colectivul întreprinderii ..Spumotim", iar această nouă izbindă tehnică și tehnologică este o foarte bună ilustrare a eficientei ce se poate obține — atit în întreprindere, cit și pe ansamblul economiei naționale —, a legăturii strînse dintre producție și cercetare. „De mai mulți ani facem studii legate de elastomeri! poliuretanici — ne spune directorul întreprinderii — și am putut să ne dăm seama de proprietățile lor remarcabile pentru curele danturate — domeniu în care cererea este foarte mare. Asimila-

inițiale".de laudă se pot cooperatorii din recoltat sfecla da

prafețele cu această cultură In județ. Cooperativa Agricolă Cristian oferă in acest sens un bun exemplu. Pe tarlaua situată în apropierea sediului. combinele lucrează fără întrerupere zi-lumină, lăsind in urma lor terenul liber, curat. Autocamioane cu remorci transportă sfecla abia dislocată și curățită direct la fabrică, loan Șoană, președintele unității, este mai mult decît satisfăcut de modul în care se desfășoară această lucrare. „Față de patru hectare, norma pe un seț de combine pe zi, mecanizatorii, împreună cu cei care preiau sfecla și co- letele recoltează 6 și chiar 7 hectare. Explicația se găsește în organizarea muncii, care se desfășoară într-un flux neîntrerupt Aceasta ne-a permis ca să stringem zilnic recolta de pe 40 hectare și să transportăm Ia fabrică cite 200—300 tone sfeclă. Și încă un fapt : sfecla recoltată este de o rară frumusețe, cum nu s-a mai întilnit prin partea locului ; iar conținutul ei în zahăr depășește evaluărileAceleași cuvinte spune și despre Ghimbav, care au pe aproape întreaga suprafață. Aici, elementul cel mai caracteristic, care a contribuit la obținerea acestui rezultat, este tot de natură organizatorică. Se lucrează in formații mari, pe operații : strins în grămezi, curățit, încărcat în mijloacele de transport etc. Aprecieri pozitive se pot face șl la adresa Cooperativei Agricole Vulcan, care, practic, a încheiat această lucrare, ca și a Cooperativei Agricole Bod, care, in primele cîteva zile după începerea campaniei de prelucrare, a îndeplinit rolul de unitate-tampon în a- provizionarea fabricii cu sfeclă de zahăr.în scopul intensificării transportului sfeclei de zahăr din cîmp la fabrică este necesar ca autocamioanele să fie alimentate cu combustibil In cantități suficiente. Or, în unele cazuri acestea fac mai puține curse decit ar putea. Ca atare, 47 000 tone sfeclă de zahăr recoltată încă nu a fost transportată.
Nicolae MOCANUcorespondentul „Scinteii*

rea în fabricație a devenit posibilă însă cu sprijinul Facultății de mecanică din Timișoara, unde se studiau sortotipodimensiunile pentru matrițe, ceea ce a permis scurtarea considerabilă a etapei premergătoare producției de serie".Rezultatul 7 O nouă secție de fabricație la „Spumotim" — stația-pilot de cercetare și producție pentru curele danturate din elastomeri po- liuretanici —. care va produce la întreaga capacitate încă din acest an.Efectul economic 7 Pentru întreprinderea producătoare — asimilarea unui produs de ridicat nivel, tehnic și calitativ, cu o cerere previzibilă deosebită timp de mulți ani. Pentru întreprinderile beneficiare calculele arată că, față de un lanț metalic „clasic", cureaua danturată din elastomeri permite reducerea cheltuielilor cu circa 40 la sută.Preocupări de viitor 7 După atingerea capacității proiectate se vor face studii pentru reducerea sorto- tipodimensiunilor necesare, pentru tipizarea producției. Este o direcție mai mult decît utilă dacă ne gîndim că, în prezent, numai pentru unitățile din Ministerul Industriei Ușoare (din care face parte întreprinderea) va trebui să se realizeze circa 126 tipuri diferite de curele danturate.Lucruri deosebite s-ar putea spune și despre alte două stații-pilot de cercetare și producție, care vor produce spume semirigide și, respectiv, prepolimeri pentru elastomeri. In acest fel se va diversifica producția, vor fi reduse importurile pe relația devize convertibile, va spori rentabilitatea întreprinderii. Nu mai insistăm, argumentele oferite pînă aici fiind, credem, suficiente pentru a demonstra că valorificarea promptă în producție a creației tehnice originale are o eficiență deosebită.
Eugen RADULESCU 
Cezar IOANA

BOTOȘANI

în aceste zile, în centrul preocupărilor oamenilor muncii din agricultura botoșăneană se situează recoltarea și depozitarea cartofului, cultură cu mare pondere în județ, care s-a cultivat in acest an in unitățile agricole socialiste pe o suprafață de peste 10 000 hectare. După datele furnizate de direcția agricolă județeană, pînă în seara zilei de 25 septembrie, recoltarea s-a efectuat pe 7 500 hectare. Timpul deosebit de favorabil din ultimele zile a permis realizarea unor ritmuri de lucru înalte mai cu seamă ca efect a unor măsuri hotărite pentru impulsionarea. întregii activități (adunat, sortat, transportat și depozitat) și a unor recomandări adecvate situației specifice din campania de toamnă a acestui an, date de comandamentul agricol județean.Sintem la Cooperativa Agricolă Trestiana — Unitate recent vizitată de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. în sola Podiș cooperatorii terminaseră de strîns producția de pe Întreaga suprafață și, în prezența președintelui unității, inginerul Mihai Tănase, sortau cartofii pe categorii: pentru sămință, pentru consum, pentru industrializare. Pe sola amintită s-au obținut aproape 72 000 kg cartofi la hectar.Recoltarea se desfășoară în ritm susținut în toate unitățile. Ca urmare, în unele consilii agroindustriale cu suprafețe mai mici — Să- veni, Sulița, Răehiți — recoltarea sa apropie de final. Lucrările sint a- vansate și în consiliile agroindustriale Bucecea, Vorniceni. Șendri- ceni. Problema care se pune in prezent este cea a sortării, transportu-
COVASNA

Viteze de lucru sporiteîn unitățile agricole cooperatiste șl de stat din județul Covasna semănatul orzului s-a încheiat. Pină in seara zilei de 25 septembrie griul a fost însămînțat pe 47 la sută din suprafața prevăzută. Am întreprins un raid în unități din Consiliul Agroindustrial Sînzieni, unde s-a reușit să se aplice variate măsuri organizatorice pentru ca, paralel cu alte lucrări agricole, semănatul să se desfășoare în cele mai bune condiții. „înseși rezultatele din această vară la cereale ne-au dovedit că recolte bogate se pot obține numai în condițiile cînd perioada optimă de lnsămînțare este respectată — sublinia Valentin Racoși, organizatorul de partid și președintele acestui consiliu agroindustrial. Principalele forțe au fost concentrate la eliberarea cu prioritate a acelor terenuri care urmează a fi însămînțate. S-a creat front de lucru pentru toate se- mănătorile. De asemenea, se acordă o deosebită atenție pregătirii terenului, asigurîndu-se un pat germinativ conform normelor agrotehnice. Șl pentru ca însămînțările de toamnă să se execute ritmic și de calitate bună, specialiștii și alte cadre cu munci de răspundere supraveghează direct desfășurarea lucrărilor".La Cooperativa Agricolă din Lem- nia Însămînțările sint avansate, iar la cele din Poian și Petriceni lucra-
Însămînțările de toamnă

(Urmare din pag. I>agricol Ilfov a fost efectuată în proporție de peste 90 la sută. Au mai rămas de arat peste 460 000 hectare, cele mai mari restanțe, proporțional cu suprafețele care urmează să se însămînteze în această toamnă. înregistrindu-se în județele Harghita. Tulcea. Caraș- Severin. Satu Mare. Botoșani, Gorj. Alba, De aici si necesitatea ca in unitățile agricole respective să fie strinsă recolta si să fie eliberate de resturi vegetale terenurile prevăzute a se însăminta în această toamnă, iar tractoarele să fie folosite în schimburi pre- . lungite si de noapte.îndeplinirea sarcinii trasate de tovarășul Nicolae Ceaușescu de a se realiza în 1990 o recoltă medie de peste 9 000 kg grîu și orz la hectar impune ca în fiecare unitate agricolă, în fiecare județ, în ' funcție de condițiile naturale, semănatul orzului și griului să se încheie la termenele stabilite. Potrivit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii, pînă în seara zilei de 25 septembrie orzul a fost însămînțat pe 84 la sută din suprafața prevăzută, iar orzoaica de toamnă — in proporție de 53 la sută. Unitățile agricole din județele Olt, Galați, Argeș, Neamț, Vran- cea, Covasna, Mureș, Vilcea, Suceava, Alba, Gorj, Bistrița-Năsăud și Maramureș au încheiat semăna- 

lui și depozitării. După ploile care au prelungit perioada de recoltare a cartofilor, activitatea de transport, tehnologia depozitării cu fazele ei preliminare —> sortarea și însăcuirea — au căpătat o importanță deosebită. De aceea, comandamentul județean a dispus cîteva măsuri deosebite față de alți ani. în cele mal multe tocuri ele se aplică întocmai. La întreprinderea Agricolă de Stat Dorohoi, în cooperativele agricole Roma, Leorda și altele cartofii au fost preînsilozați și ținuți sub supraveghere o săptămină. După acest răgaz s-a efectuat o nouă resortare, înlăturîndu-se oartofii atacați, majo- rindu-se astfel garanția că toți cartofii rămași sint sănătoși și apți pentru depozitare. Dar se manifestă și neajunsuri. Astfel, la Cooperativa Agricolă din Hilișeu-Horia, printre cartofii de sămînță și de consum recoltați se aflau și tuberculi atacați de putregai umed și uscat. Greșeala constă in faptul că între recoltare șl depozitare n-a mai existat o fază în care să se intervină pentru înlăturarea cartofilor atinși de putregai. Și in cooperativele agricole Bros- căuți, Cucorăni și Nicșeni, din Consiliul Agroindustrial Răehiți. parte din recoltă a fost depozitată fără a se face verificarea tuberculilor.Se desprinde concluzia că o dată cu intensificarea lucrărilor de recoltare a cartofilor cadrele de conducere și specialiștii din unități au datoria să asigure sortarea, transportul din cîmp al producției obținute 6i livrarea acesteia pe destinații.
Eugen HRUȘCAcorespondentul „Scinteii* 

' > J

rea a fost efectuată pe mal mult de jumătate din suprafața planificată pentru grîul de toamnă. Inginerul-șef Gheorghe Kovacs, de la Cooperativa Agricolă Poian, ne spune : „Noi am însămînțat bună parte din suprafața planificată. Con- șțienți de importanța urgentării ritmului de lucru, cooperatorii, alte categorii de locuitori ai comunei participă în mare număr la recoltarea culturilor de toamnă șl la eliberarea terenurilor ce urmează a fi însămînțate. Consiliul de conducere a stabilit ritmul zilnic ce trebuie atins la această lucrare — ritm pe care îl respectăm cu strictețe și care este în concordanță cu forțele mecanice și umane de care dispunem. Astfel, avem toate posibilitățile ca să raportăm terminarea însămînțării griului in cele mal bune condiții pînă la data de 1 octombrie".Deși in comparație cu alte zone ale județului Covasna Consiliul Agroindustrial din Sinzieni se situează pe un loc de frunte, este totuși necesar ca în special în localitățile Lemnia și Estelnic să impulsioneze în primul rînd lucrările de recoltare a culturilor da toamnă, eliberarea terenului și pregătirea pentru executarea cit mal grabnică a însămințărilor.
Constantin TIMARUcorespondentul „Scinteii* 

tul orzului. Au rămas de însămîn- țat suprafețe mai mari, îndeosebi în județele Călărași, Constanța, Caraș-Severin și Harghita, unde realizările la efectuarea acestei lucrări reprezintă sub 70 la sută. în ce privește griul, suprafața însă- mînțată reprezintă 13 la sută din prevederi, cele mai bune rezultate fiind obținute la Hunedoara — 63 la sută din suprafața planificată, Suceava — 52 la sută, Covasna — 47 la sută, Caraș-Severin — 42 la sută, Maramureș — 41 la sută. Timpul de lucru în cîmp este bun și, de aceea, cerința practică, în momentul de față, este ca în fiecare unitate agricolă să fie realizată și chiar depășită viteza de lucru la semănat, astfel Incit lucrările să se încheie la termenul stabilit.Grăbind semănatul, cadrele de conducere și mai ales specialiștii din unitățile agricole au datoria să asigure efectuarea unor lucrări de bună calitate la semănat, ceea ce presupune ca, în aceste zile hotă- rîtoare pentru viitoarea recoltă, el să-si desfășoare activitatea, din zori si pînă seara, pe cîmp. acolo unde se seamănă cerealele de toamnă, să, exercite un control ferm și exigent privind calitatea lucrărilor executate, asigurarea încă de la semănat a condițiilor necesare obținerii de recolte mari în anul viitor.
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ADUNĂRILE DE DĂRI DE SEAMĂ ȘI ALEGERI 
ANALIZĂ TEMEINICĂ A ÎNTREGII ACTIVITĂȚI, 

ÎNALTĂ ȘCOALĂ DE EDUCAȚIE POLITICĂ, REVOLUTION ARĂ
Secția O.S.M.-l este una din oțe- lăriile importante ale Combinatului Siderurgic Hunedoara. In anii de cind funcționează, dar mai ales in perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului, colectivul de oțelari ai secției a răspuns prompt ori de cite ori economia națională a avut nevoie, prin realizarea unor mărci de oțel superioare pentru industriile de vîrf.Am subliniat această trăsătură de Înaltă responsabilitate în muncă pentru că ea s-a regăsit și în modul _________ în care pregătită narea de seamă și a organizației de bază din schimbul C, care a creat un nou climat, propice pentru o dezbatere temeinică a activității desfășurate de comuniștii de aici, de biroui organizației lor de bază de Ia a- legerile anterioare și pină in prezent..în sala unde a avut loc adunarea de partid — a cărei desfășurare o vom relata în continuare — s-au afișat la loc vizibil principalele sarcini economice care revin secției pe acest an, cu deosebire cele care privesc ridicarea nivelului calitativ și a eficienței producției, precum și obiectivele esențiale ale perfecționării or- fanizării și modernizării fabricației, n același timp au fost sintetizate in mod expresiv și sarcinile din proiectul Programului-Directivă pentru Congresul al XlV-lea al partidului. Toate acestea s-au constituit astfel într-o invitație cît se poate de concretă la dezbaterea responsabilă a modalităților de abordare a sarcinilor ce revin colectivului.Faptul că aproape toți vorbitorii nu au insistat asupra realizărilor — deși schimbul C și-a îndeplinit, în majoritatea cazurilor, sarcinile încredințate — atestă maturitatea cu care a fost înțeles acest moment important din viața organizației de partid, hotărirea de a răspunde cerințelor formulate de tovarășul

Nicolae Ceaușescu la ședința Comitetului Politic Executiv al CC. al P.C.R. din 22 septembrie, ca adunarea de dare de seamă și alegeri să reprezinte — prin exigență și combativitate — o inaltă școală comunistă de afirmare a rolului de conducător politic la locul de muncă, a spiritului revoluționar.„In proiectul Programului-Directi- vă pentru Congresul al XlV-lea al partidului se prevede că, in anul 1995, metalurgia trebuie să ajungă

să-i tragem la răspundere, educîn- du-i, pe cei care nu iși fac datoria cu conștiinciozitate".„Să recunoaștem că rezultatele muncii noastre ar fi fost cu mult mai bune dacă am fi acționat cu perseverență pentru îndeplinirea 'propriilor măsuri — a continuat să argumenteze opinia anterioară Vaier Maier, maistru la hala de pregătire. Or, din Tezele pentru Congresul al XlV-lea rezultă limpede necesitatea de a adopta un stil noua fost adu- dare de alegeri SPIRITUL COMBATIVAL COMUNIȘTILOR
în sprijinul muncii mai bune,

mai eficiente
la o producție de 21 milioane tone de oțel, obiectiv la înfăptuirea căruia și noi trebuie să contribuim din plin, cu toate forțele, arăta comunistul Dan Tiberiu, topitor la cuptorul nr. 5. Dar tot atit de important este că această sarcină se cere îndeplinită în condiții superioare de calitate și eficiență. Este o cerință care ni. se adresează direct și nouă, comuniștilor din schimbul C. în acest sens, specialiștii sînt vizați, desigur, în primul rind. dar și •noi, ceilalți comuniști, avem un cu- vînt de spus. Pentru că sintem con- știenți că există încă însemnate rezerve interne de îmbunătățire a procesului tehnologic, în special privind reducerea duratei șarjelor și respectarea riguroasă a calității prescrise. Or, pentru a le pune pe deplin în valoare, esențial este să menținem' viu, mereu proaspăt spiritul comunist de muncă, să nu admitem nici o abatere de la procesul tehnologic,

Atitudinea critică și autocritică

de muncă, fără de care nu putem asigura progresul în producție. Am considerat util să subliniez această cerință importantă pentru că. pină acum, atît biroul organizației de bază, cît și noi, maiștrii, am trecut uneori prea ușor peste neajunsurile care s-au manifestat in munca noastră. Concret, mă refer la cazurile de montări greșite ale lingotierelor, care au condus la o productivitate sub nivelul planificat, la pierderi de metal. în fond, faptele respective, dincolo de consecințele pe planul producției, sînt abateri de la disciplina muncii, iar dacă unele dintre ele anartin comuniștilor sint, s-o spunem deschis, abateri de la etica și disciplina de partid. Dacă asemenea abateri nu au primit întotdeauna la timp replica cuvenită, aceasta s-a datorat faptului că biroul organizației de bază a așteptat, nu de puține ori, să aibă loc adunarea generală sau o ședință de birou pentru a dezbate asemenea situații. Cu alte cuvinte, a așteptat să se acumuleze deficiențe, prompt, preventiv,fără menajamente a celorDe altfel, asupra unor
fără prin

• Obiectivele noii revoluții agrare - realizate 
prin unirea eforturilor tuturor lucrătorilor
• Conștiința - forță motrice în obținerea unor 

recolte-record

a acționa criticarea în cauză"., . ... asemeneaaspecte au insistat, în cuvintul lor, și comuniștii Constantin Dinu, Șer- baii Vulcan. Simion Stoica, cate au subliniat că, adesea, biroul organizației de bază se rezumă doar în a atrage atenția celor răspunzători de respectarea întocmai a procesului de producție, și mult mai rar a acționat prompt, spre a-i pune pe cei in cauză în discuția adunării generale

de partid pentru a se hotărî la timp atit măsurile- educative, cit și cele disciplinare. Calitatea de comunist se probează, in primul rînd. prin faptele de muncă, prin modul in care cchnunistul aplică, concret, cu rezultate pe măsura răspunderii pe care o are, politica partidului. In spiritul documentelor pentru Congresul al XlV-lea, al concluziilor prezentate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din septembrie în acest sintem datori să înțelegem cu toții răspunderea comunist".Abordînd•aceeași răspundere necesitatea perfecționării activității lor, organizației bază în desfășoară activitatea, comuniștii Vasile Grădinarii, Nicolae Soeol. Dragomir Neico- ni au insistat asupra metodelor care trebuie promovate pentru stimularea creativității și spiritului gospodăresc ale întregului colectiv al schimbului, ale fiecărui om în parte, pentru perfecționarea neîncetată a activității de organizare superioară a producției, de implicare mai activă a comuniștilor în această perfecționare. S-a relevat că pentru aceasta biroul organizației de bază trebuie să se ocupe mai atent de Îndrumarea activității organizației U.T.C., a organizațiilor de sindicat și O.D.U.S., pentru ca acestea să exercite o influență educativă mai mare asupra membrilor lor, care reprezintă masa mare a colectivului de oameni ai muncii.Un domeniu impune o mai eforturilor, au subliniat mai mulți comuniști, îl constituie perfecționarea cunoștințelor profesionale și integrarea mai rapidă in producție a noilor încadrați, in special a tinerilor. Or. așa cum s-a subliniat, a- ceste probleme nu s-au bucurat de atenția cuvenită nici din partea biroului organizației de bază, nici din partea conducerii secției.Spiritul combativ al dezbaterilor din cadrul adunării, numeroasele propuneri făcute s-au regăsit in cuprinzătorul program de măsuri adop- ■ tat,_ care, aplicat _ riguros, constituie o loază bună pentru ca activitatea desfășurată de organizația de bază să determine dinamizarea muncii și îndeplinirea cu răspundere de către fiecare comunist a sarcinilor de producție ce-i revin.

22 a.c., moddecu
a de care își

important in care se strînsă concentrare a

Sabin CERBUcorespondentul „Scinteii"
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In centrul dezbaterilor la adunarea de dare de 
seamă și alegeri din cadrul Cooperativei Agricole 
de Producție Alțina, de pe Valea Hirtibaciului, județul Sibiu, s-a aflat preocuparea pentru cit mai 
buna folosire a pămintului. definit de însuși 
secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. drept „avuția națională cea mai 
de preț".

Chiar dacă potențialul productiv al pămintului 
din zona noastră este mai scăzut, producțiile agri
cole obținute in ultimii ani au fost din ce 

in ce mai mari. Astfel, de mai bine de cinei ani. 
cooperativa noastră agricolă se situează pe locul 1 
pe județ la producția de lapte, producții bune^ ob- 
ținînd, deopotrivă, la grîu, orz. sfeclă de zahăr și 
porumb. Cu toate că nivelul acestor producții era 
de neimaginat în trecut, există incă suficiente re
surse proprii pentru ca. ele să devină și mai mari, 
potrivit cerințelor și exigențelor noii revoluții 
agrare.

Proiectul Programului-Directivă pentru cel de-al 
XlV-lea Congres al partidului, față de care co
lectivul nostru iși exprimă- totala adeziune, defi
nește cu clarviziune rolul și locul agriculturii în 
strategia dezvoltării societății românești. impor
tanta covirșitoare pe care o are proprietatea so
cialistă în obținerea unor producții vegetale și 
zootehnice superioare. In acest context, un rol 
determinant dobîndește preocuparea pentru conser
varea si ridicarea potențialului productiv al fon
dului funciar.

în prezent, pe Valea Hirtibaciului. pe o supra
față de 1200 hectare, se desfășoară lucrările pen
tru organizarea unui perimetru-etalon de desecări, 
o mare parte din această suprafață aflindu-se pe 
teritoriul unității noastre. începute cu un an 
în urmă, lucrările de desecare transformă sub 
ochii noștri terenurile neproductive, caracterizate 
printr-un exces de umiditate si inmlăștinire, in 
terenuri fertile. Tabloul comparativ al producțiilor 
obținute deja demonstrează eficiența practicării 
unei agriculturi moderne, intensive, de mare pro
ductivitate.

Desigur, eforturile financiare mari pe care le 
face statul nostru socialist pentru ridicarea poten
țialului productiv al pămintului se cer dublate de 
o atitudine nouă, plină de responsabilitate din 
partea tuturor celor care lucrează pămintul. De 
aceea, subiectul dezbaterilor din adunarea de dare 
de seamă și alegeri a fost circumscris modului în 
care fiecare membru cooperator, fiecare mecaniza
tor si specialist poate contribui la sporirea produc
țiilor.

Exprimând profunde sentimente de aleasă 
prețuire și recunoștință față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. inițiatorul atitor proiecte de 
anvergură națională, între care se înscrie și uriașul 
program de dezvoltare a economiei românești, co
muniștii, toți membrii cooperatori din , unițatqa 
noastră. în deplină unitate de cuget și simțire cu 
întregul popor, dau glas aprobării depline față de 
Hotărirea Plenarei Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român cu privire la realegerea sa, la 
cel de-al XlV-lea Congres, în funcția supremă de 
secretar general al partidului, văzind în aceasta 
chezășia mersului nostru înainte.

Vasile BREZACpreședintele C.A.P. Alțina, județul Sibiu

Puternic stimulați de indicațiile' date de secretarul 
general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv, 
de orientările mobilizatoare cuprinse in proiectul 
Programului-Directivă și în Tezele pentru Congre
sul al XlV-lea al partidului, toți oamenii muncii de 
la întreprinderea de Sticlărie din orașul Avrig 
sintem hotăriți să acționăm și in continuare, cu forțe 
sporite, pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor 
de plan, acordind o prioritate deosebită producției 
pentru export. Așa cum s-a spus cu hotarire in 
adunările de dări de seamă și alegeri desfășurate in 
organizațiile de bază, înțelegem să întărim și in 
felul acesta, prin muncă rodnică, opțiunea fermă și 
dorința fierbinte a întregului nostru partid, a po
porului român, ca iubitul tovarăș Nicolae Ceaușescu 
să fie reales, în funcția supremă de secretar general 
al partidului, la marele forum comunist din luna 
noiembrie.

întreprinderea noastră — ca, de altfel. întreaga 
industrie românească — a cunoscut o dezvoltare 
fără precedent mai ales in anii de după Congresul 
al IX-lea al partidului. Înnoirile care s-au adus în
tregului proces de producție, tehnologiile moderne 
pe care le aplicăm au făcut din această întreprin
dere o unitate nouă, modernă. Răspunsul nostru la 
marele efort de investiții acordate, de stat a fost 
orientat spre realizarea unor produse de cel mai 
înalt nivel calitativ, competitive Pe piața externă, 
expediate pe toate continentele lumii. Pentru a ne 
putea menține pe piață și a fi în continuare com
petitivi, acordăm o mare atenție înnoirii produselor; 
astfel, ponderea celor noi in cadrul producției-marfă 
reprezintă peste 70 la sută. Mii mult de jumătate 
din modelele noi reprezintă creația noastră proprie.

In prezent, în întreprindere se lucrează la o dez
voltare pentru producerea cristalului alb, cu o capa
citate anuală considerabilă. Aceasta se înscrie in 
preocuparea noastră permanentă pentru continua 
diversificare a producției. Concomitent, acționăm 
pentru modernizarea proceselor de producție, acțiu
ne în care este cuprins întregul personal muncitor. 
In această ordine de idei, amintesc doar citeva din 
măsurile mai recent aplicate : proiectarea și execu
tarea unei mașini de șlefuit a produselor pe bandă 
abrazivă ; reînnoirea cu folie de burete a separa
toarelor în scopul protejării produselor pe flux ; re
organizarea activității de ambalare a produselor fi
nite la sectorul de încheiere a liniei ș.a.

De fapt, toate problemele privind producția. — 
calitate, productivitate, competitivitate — au făcut 
obiectul unor serioase și temeinice analize în cadrul 
recentelor adunări de dări de seamă și alegeri. 
Dezbătînd Tizele și proiectul Programului-Direc
tivă pentru Congresul al XîV-lea al partidului nos
tru. în cadrul adunărilor generale de partid, m or
ganizațiile U.T.C. și de sindicat, comuniștii, toți 

.oamenii muncii din întreprinderea noastră și-au 
manifestat deplină și unanima adeziune la aceste 
importante documente programatice, angajindu-se. 
totodată, să-și sporească răspunderea în muncă 
pentru a-și îndeplini sarcinile de plan in mod exem
plar, în condiții de eficiență sporită.

Jakab TIBERIUdirectorul întreprinderii de Sticlărie din orașul Avrig
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Trăsătura dominantă a desfășurării adunării de dare de seamă și alegeri a organizației de bază nr. 3 de la C.A.P. Moara Vlăsiei (sat Căciulați) și a organizației de bază de Ia ferma nr. 1 vegetală, C.A.P. Gruiu (sat Siliștea) a fost conferită de sentimentul de încredere al cooperatorilor comuniști în forța si capacitatea lor. ale colectivelor de muncă in care lucrează de a obține, din perspectiva obiectivelor prefigurate în documentele programatice pentru Congresul partidului, recolte superioare celor din anul acesta. Temeiul acestei încrederi : obținerea celor mai mari producții agricole realizate pină acum la orz. griu. floarea-soareluî, sfeclă de zahăr și la alte culturi. O încredere care își are. totodată, izvorul în justețea politicii agrare a partidului, a conceptului noii revoluții agrare, elaborat de tovarășul Nicolae Ceaușescu. confirmat și în acegstă toamnă a recoltelor bogate. Temeiuri adînci pentru comuniștii acestor organizații, între care Ecațerina Coman, Neacșa Constantin, Ionel Gruianu, Nae Ră- ducanu, pentru toți participanții Ia dezbateri de a-și exprima simplu și emoționant. în consens cu întreg partidul și poporul, adeziunea deplină, înalta satisfacție fată de propunerea de realegere a tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția supremă de secretar general al partidului.Cele două adunări au avut multe elemente comune. în primul rînd caracterul de lucru al dezbaterilor, ilustrat prin preocupările de a asigura cît mai repede și fără pierderi recoltarea și transportul produselor. Cumpănit și cu simț practic, cooperatorul Vasile Ene din Căciulați a vorbit despre eforturile formației sale de muncă de a asigura un ritm rapid lucrărilor de recoltare, despre necesitatea de a se organiza mai bine transportul produselor. La rindul ei, eooperatoa- rea Marîa Vrăbioru din Siliștea, pornind de Ia experiența bună a a- nului trecut si de la cea mai puțin bună a anilor precedenți, a insistat în direcția urgentării lucrărilor de eliberare a terenurilor, a trecerii fără întîrziere la efectuarea arăturilor adînci de toamnă. în al doilea rind, in ambele adunări, deși în măsuri diferite, au fost abordate critic o seamă de neajunsuri. Cooperatorii Vasile Nicolae. Gheorghe Țuică, Petre Anca din Căciulați au criticat stările de lucruri din zootehnie (munca necorespunzătoare a unor îngrijitori, deficiențe în furajarea animalelor și asigurarea bazei furajere) și au avansat propuneri concrete pentru înlăturarea acestor neajunsuri. Recoltele diferențiate obținute de formațiile cooperatorilor din Siliștea, ca urmare a faptului că nu peste tot s-au efectuat corespunzător lucrările de întreținere a culturilor sau că nu peste tot au fost făcute mai multe prași- le și s-au respectat densitățile de plante, au fost supuse atenției adunării de către comuniștii Vasile Du- mitru și Gheorghe Ioniță, care au

cerut, totodată, intensificarea muncii educative in rindul țăranilor cooperatori pentru ridicarea conștiinței acestora în așa fel incit să sporească gradul de participare al tuturor la lucrările agricole și să se aplice cu mai multă rigoare normele agrozootehnice, pentru ca anul viitor să fie realizate recolte superioare pe toate tarlalele. De altfel, este deosebit de semnificativ pentru modul de a gîndi al multor țărani cooperatori din cele două organizații de bază faptul că deseori a fost evocat cuvintul conștiință, că a fost pregnant subliniată răspunderea comuniștilor de a se afla în primele rînduri pentru executarea la timp și in condiții de calitate a lucrărilor agricole.Cele două adunări generale au avut însă și elemente «Sare le-au deosebit. Astfel, darea de seamă prezentată in adunarea de dare de seamă și alegeri a organizației de bază de la Căciulați a fost mai ama- litică, a insistat mai mult asupra lipsurilor și neajunsurilor manifestate in activitatea biroului organizației de bază. în munca unor comuniști și a ridicat ștacheta criticii pină la nivelul conducerii cooperativei agricole de producție, căreia i-a cerut să se implice mai decis in rezolvarea problemelor cu care se confruntă cooperatorii din diferite sectoare. îndeosebi din zootehnie. Deși darea de seamă de la adunarea de dare de seamă a organizației din Siliștea a fost mai îngrijit elaborată, ea a trecut destul de repede peste examinarea unor neajunsuri, inclusiv unele încercări de sustragere din recoltele nestrînse. pe simplul motiv că „aceste lipsuri le cunoaștem cu toții". Este drept, criticile formulate de un mare număr de comuniști au suplinit in bună parte aceste lacune ale dării de seamă. Bine ar fi fost ca celor vinovați de unele neajunsuri să li se fi spus pe nume, ceea ce ar fi contribuit de la bun înoeput la ridicarea combativității comuniștilor, cerință subliniată cu deosebită pregnantă de tovarășul Nicolae Ceaușescu în concluziile ședinței Comitetului PoLitic Executiv al C.C. al P.C.R. din 22 septembrie a.c.La ambele adunări au participat membri ai biroului comitetului de partid din sectorul agricol Ilfov, organizatorul de partid, secretarii comitetelor comunale de partid respective. ceea ce este, desigur, un fapt pozitiv. Și ei și-au exprimat opinia că cele două adunări de dări de seamă și alegeri s-au desfășurat mulțumitor, dar că ar fi fost de dorit ca ele să aibă un mai pronunțat caracter critic și autocritic, să pună un accent mai puternic pe răspunderea comuniștilor față de a- sigurarea bunului mers al producției ; o constatare tardivă de care organele locale de partid vor trebui să tină însă seama în pregătirea si desfășurarea celorlalte adunări de dări de seamă și alegeri care vor avea loc în zilele următoare.
Constantin VARVARA

climat de exigență partinică, revoluționarăPrfncipalul merit (pentru că a avut mai multe) al adunării generale a organizației de bază de ia atelierul de sculărie ai întreprinderii de Scule și Elemente Hidraulice Focșani a fost acela dominantă — aceea țelor impuse muncii ideile și imperativele documentele programatioe Congresul al XlV-lea al partidului, cu aplicare concretă la situațiile și obiectivele colectivului. fiecărei formații de muncă, fiecărui om. Mai întîi. mult, mai obiective, majoritateA fost foarte limpede că acești oameni s-au adunat pentru a întreprinde o analiză profundă a muncii de partid, a modului in care fiecare comunist s-a angajat în onorarea acestui înalt titlu. în mod firesc, din perspectiva unor atare exigente s-a acordat o atenție deosebită descifrării slăbiciunilor din activitatea lor, pentru a determina o altă atitudi- responsabilă, muncii lor. fost destule și enumerate cu,o __ _____ _______ ___ ,,_____  __considerindu-ie ' XlV-lea al partidului ni se cere, cu este ca prilejul

că a avut o a exigen- uzinei prin cuprinse in pentru: colectivului,de muncă, fiecărui darea de seamă și, mai insistent, discuțiile, vii și purtate de comuniști, in tineri.

ne. mai atentă, mai față de problematica Succesele (care au consistente) au fost lăudabilă zgîrcenie, că mult mai practic adunării de dare de seamă și alegeri să fie folosit pentru ca resursele morale și materiale ale colectivului să fie încă mai eficient utilizate. Au evaluat lucid fiecare situa-

ție. Anume că atelierul, avind o dotare modernă și sarcini de producție mult sporite calitativ în acest an (întreprinderea, in ansamblu, a trecut la o gamă de produse mult superioară din punctul de vedere al tehnicității), a trebuit să facă efortul de a ridica gradul de calificare al oamenilor ; dar că n-au fost fructificate cum se cuvine cursurile de perfecționare la care au fost înscriși 85 la sută dintre muncitori. Nu toți le-au frecventat, nu toți care le-au frecventat s-au străduit efectiv să învețe. Semnul minus și in dreptul încadrării in costurile efectiv normate (prea multe derogări tehnologice), și în dreptul acțiunilor planificate de energetice materiale, nirii unor ințeme deS-a pornit, deci, de la aceste constatări consemnate în darea de seamă.Cunoscindu-le, comuniștii atelierului au făcut în continuare efortul de a descifra cauzele.Iată-1 vorbind, de exemplu, pe strungarul Paul Țigănuș :— în Tezele pentru Congresul al

reducere a consumurilor și de recuperare a unor Ca și în dreptul îndepli- obligații ale activității partid...

îndreptățire, să promovăm permanent în activitatea noastră spiritul revoluționar, să ne perfecționăm mereu munca. Biroul organizației de bază a avut posibilitatea — în cadrul discuțiilor individuale — să afle

ce gîndim despre munca noastră, ce propuneri avem d£ făcut, cum vedem îmbunătățirea activității. A spus, fiecare dintre noi. pe îndelete, tot ce avea de spus. In registrul a- cestor dialoguri s-a adunat astfel o comoară. Care a rămas îngropată acolo, in acel registru; De ce ? Cum ne putem permite așa ceva ? Biroul nu a făcut efortul1 de a relua cele consemnate în respectivele procese- verbale și a selecta ideile utile, propunerile și a le restitui colectivului sub forma unor1 acțiuni concrete. Am raportat că am îndeplinit această obligație a (vieții de partid. Dar am îndeplinit-o, intr-adevăr ? Scopul ei ultim este eficiența. Și nu doar bifarea unui punct din planul de măsuri. Are intru totul dreptate tovarășul Nicolae Ceaușescu cind ne-a cerut, in concluziile ședinței Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., să nu ne fie jenă de a critica neajunsurile din munca noastră. Și cu atît mai mult formalismul.Cele spuse de Paul Țigănuș au fost, și ele, consemnate, într-un pro- ces-verbal. Vor rămîne acolo ? Inginerul Clement Dobrovici a reluat și el problema, spunînd că ideile rezultate in cadrul discuțiilor individuale ar trebui operativ selectate și supuse dezbaterii colectivului, apoi aplicate fără întîrziere, fără a mai fi așteptată adunarea consacrată bilanțului acestor convorbiri. Ideile bune nu au timp să aștepte...

— Noul, în general, nu are timp să aștepte — a spus el. Trebuie să venim pe orice cale în întâmpinarea iui. Facem puțin pentru asta. Acum citeva zile a venit la mine cineva din secție cu un dispozitiv de prindere mult mai simplu, mai eficient și cu o mai largă paletă de aplicații decit cele clasice. „Lasă-1 aici — i-am spus — vorbim mai tirziu..." Eram, intr-adevăr, foarte ocupat. Dar imediat mi-am dat seama că mai important era ca acel lucru nou să fie analizat și, dacă e bun, să fie imediat folosit... Nimic nu e mai important decit asta. Ne lăsăm prinși, uneori, de rutina treburilor zilnice și amînăm ceea ce ar aduce, în fapt, o îmbunătățire a muncii noastre. Și nu e bine.Mai insistent încă a reluat această idee inginerul Liviu 'Livescu :— Mi se pare absolut firesc să a- cordăm un spațiu important promovării noului. Cu atit mai mult cu cît în Tezele pentru Congresul al XlV-lea se subliniază, cu toată claritatea, necesitatea de a aplica mai activ cuceririle revoluției tehnico- științifice. Creativitatea despre care vorbim mult trebuie mai puțin discutată și mai mult stimulată concret, provocată. în fiecare dintre noi există un creator, ingeniozitatea e un dar al nostru. Atîta doar că ea nu se manifestă de la sine, trebuie să i se creeze climatul și condițiile

necesare... Și, in ultimă instanță, aceasta este o problemă de educație. Educația răspunderii, a participării, in fond o educație politică. Organizația noastră de partid este mult datoare acestui esențial capitol din misiunea ei. Mijloacele realiBării acestei educații sint prea bine cunoscute, nu trebuie decit să le folosim, să ne preocupe acest lucru, sa devină problema noastră de fiecare zi. Cu atit meii mult cu cit în atelier ne-au venit, in ultimul timp, foarte mulți tineri...Multe alte lucruri importante s-au spus în adunarea aceasta. Toate reflectând aceeași nemulțumire creatoare, aceeași matură chibzuință a- supra răspunderilor comuniste ce-i revin colectivului. O exigență, o nemulțumire concretizată și în aceea că, la votul secret, fostul secretar al organizației și alți membri ai fostului birou nu au mai fost aleși. Au fost aleși, în schimb, cițiva miști tineri, tinăr este și secretar...Este și acesta un reflex al lui că organizația de bază aniștilor de aici a simțit nevoia unei împrospătări, a unei mai dinamice conduceri, a unui nou elan în activitatea ei, potrivit exigențelor noii etape, așa cum sint ele prefigurate în documentele pregătitoare pentru Congresul al XlV-lea al partidului.

comu- noulfaptu- comu-

Mihail CARANFIL

Cartea de calitate în formarea omului nou
• Formarea omului nou, a conștiinței lui revo
luționare - obiectiv permanent al activității edi
toriale • Sporirea participării tuturor comuniș
tilor la munca de perfecționare a lucrărilor 
publicate • Mesajul cărților - 

cititorilornite. pe trepte vieți spirituale La o analiză pială a îndemnat încă de ia început darea de seamă a biroului organizației de bază, care a relevat obiectivele colectivului editurii în lumina Tezelor pentru Congresul al XlV-lea al partidului, cerințele intensificării activității ideologice și politico-educative de formare a omului nou al societății noastre, cu un dezvoltat potențial cultural și de cunoaștere, de dezvoltare a conștiinței socialiste și a spiritului revoluționar. In darea de seamă au fost evidențiate răspunderile. modalitățile de lucru pentru înfăptuirea integrală a obiectivelor puse în fata redactorilor. S-a insistat cu deosebire asupra formelor specifice muncii de partid în creșterea participării comuniștilor la elaborarea și perfecționarea profesională și sporirea responsabilității în muncă

Adunarea generală de dare de seamă și alegeri a organizației de partid de la Edittira Științifică și Enciclopedică a avut în toate componentele sale un caracter de lucim aparte. Dimensiunea specială a rezultat din importanta momentului în preajma căruia are loc și care a impus în întreaga desfășurare ținuta sobră și profundă, echilibru si responsabilitate ' in felul de a fi pregătită, al participării comuniștilor.. De aici și atmosfera de efervescență, care a stimulat și mai mult natura concretă, angajată a dezbaterilor. Participanții și-au exprimat cu însuflețire adeziunea lor deplină ca la Congresul al XlV-lea tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales în secretar general rantia înaintării comunismului, a
funcția supremă de al partidului, ga- patriei pe drumul dezvoltării neconte-

în conștiința

superioare, a întregii a națiunii noastre.de substanță, princi-

prin stimularea spiritului colectiv, al întrajutorării și coordonării eforturilor. S-au apreciat in darea de seamă rezultatele editurii, ale întregii organizații de bază, prin realizarea planului la toți indicatorii, la urni' dintre aceștia (export, beneficii) ob- tinîndu-se importante depășiri. Lucrările apărute, in majoritatea lor, dau măsura unei munci competente, de înalt nivel științific, apreciate de cititori, de categorii largi de specialiști, ca și de partenerii străini, editura devenind tot mai mult un factor important în promovarea progresului științific. în asigurarea bazelor teoretice fundamentale ale vieții sociale. după cum prin lucrările de natură enciclopedică editura participă susținut la asigurarea lucrărilor fundamentale tre.în spiritul Congresul al atit în darea tervențiile participanților a fost subliniată necesitatea ridicării in continuare a nivelului și calității aparițiilor editoriale. Remarcindu-se nivelul superior al multora din lucrările editate, s-a insistat totodată asupra existenței încă a unor inegalități valorice între diverse lucrări, unele dintre ele cantonind în spații prea

necesare culturii noas-documentelor pentru XlV-lea al partidului, de seamă, cit și în in-

teoretice, fără aplicații practice, altele fiind prea tehniciste. îngust practiciste. Mai mult, s-a remarcat in mod critic că în unele lucrări iși face loc compilația unor informații împrumutate de aiurea, fără discer- nămint științific și ideologic. Asupra unor aspecte .ce vizează stilul de muncă al organizației și al biroului s-a referit tovarășul Vasile Văcaru, directorul editurii. care, apreciind natura sintetică a dării de seamă, echilibrul ei interior dobîndit prin atenta cîntărire a părților pozitive, notabile, dar și a minusurilor incă reale, a făcut aprecieri critice asupra unor deficiente existente în u- nele sectoare, la secretariat sau în unele redacții, tergiversarea sau, dimpotrivă, precipitarea in apariția unor cărți, munca în asalt la unele lucrări, confirmă le de _ . .lor momente politice ale anului cu lucrări de înaltă valoare științifică. Apreciind activitatea biroului organizației de bază, Anicuța Tudor și Victor Ernest Mașek au cerut ca a- cesta să se implice mai îndeaproape în elaborarea planurilor, organizarea pe colecții și a muncii la marile lucrări enciclopedice. S-a arătat că im-

Potențialul colectivului se prin cărțile pe care editează și prin capacitatea a răspunde prompt mari-

plicarea comuniștilor în activitatea editorială nu se face numai sub raportul indeplinirii planului economic, financiar, ci. mai , ales, sub cel al impactului lucrărilor editate asupra cititorilor.'' a modului in care răspund solicitărilor sociale ale prezentului și pregătesc viitorul. Alți vorbitori, ca Aristița Avramescu sau Maria Boriceănu, au subliniat răspunderea editorilor față de cititori, necesitatea de a onora o carte de vizită prestigioasă prin oferirea unor lucrări cu personalitate, care să contribuie la formarea oamenilor ca buni cetățeni, cu o conștiință superioară. multilateral pregătiți.Dezbaterile din adunare, lucrările ei în ansamblu au dovedit înțelegerea matură de către comuniștii din organizația de bază a rosturilor și dimensiunii muncii lor. spiritul critic și autocritic exercitat cu competentă și răspundere, ca și hotărirea tuturor ca. împreună cu biroul nou ales, să depună eforturi stăruitoare, asa cum o cer documentele pentru viitorul congres al partidului, pentru perfecționarea activității, care să se reflecte în cărți de știință și enciclopedice de reală valoare, emblemă a unei noi calități a muncii creatoare.
E. VASILESCU
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Respectul față de natură 
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MODERNIZAREA PRODUCȚIEI
- pe agenda muncii politice

Supunerea spre dezbatere publică a proiectului Programului-Directiva 
al Congresului al XIV-lea al Parti
dului Comunist Român, cu privire 
la dezvoltarea economico-socială a 
României in cincinalul 1991—1995 și 
orientările de perspectivă pină in 
anii 2000—2010 aduce în actualitate o problemă fundamentală a vieții sociale la scară planetară, anume apărarea mediului înconjurător, concepută de partidul și statul nostru ca obiectiv și direcție prioritare ale dezvoltărîii României în cincinalul 1991—1995 și în perspectivă. însemnătatea deosebită acordată acestui obiectiv reiese limpede și din faptul că, între măsurile cu caracter social și tehnologic specificate, la loc de frunte se situează cele cu valoare profilactică și care, prin însăși natura lor, comportă puternice valențe educaționale. Din această perspectivă se prevede „intensificarea acti
vității de instruire și educare a tu
turor cetățenilor țării în vederea 
aplicării neabătute a prevederilor 
legale privind protecția și ameliora
rea mediului inconjurător — factor 
primordial al dezvoltării patriei 
noastre, al asigurării unor condiții 
de viață și de muncă tot mai bune 
pentru generațiile actuale șl vi
itoare".In referire la această Importantă prevedere, am dori să subliniem că educația ecologică, întocmai ca și educația pentru dezvoltare și participare sau educația economică și casnică modernă, s-a constituit ca răspuns specific dat de sistemele educative unui imperativ ale cărui dimensiuni și implicații le percepem din ce în ce mai bine și nu fără îngrijorare. S-a răspîndit și se răs- pîndește convingerea că degradarea mediului, a solului și a atmosferei, a apelor interioare și a oceanelor, a florei și a faunei este accelerată, puțind lua cursuri primejdioase. Se înțelege din ce în ce mai bine faptul că deteriorarea mediului este o problemă fără granițe, dar cu puncte fierbinți, globală și cu interdependențe foarte strinse. Se întreprind cercetări relevante și se analizează date semnificative. Se elaborează recomandări, se lansează apeluri sau semnale de alarmă și se luptă împotriva mentalității traduse prin formula „încă nu este grav". Se lansează și proiecte, de protejare a Amazoniei. de stopare a deșertifică- rii Africii, de reimpăduriri sau de salvare a unor specii grav amenințate, de refacere a păturii de ozon, dar disproporția între proiectele de protejare a mediului și factorii care întrețin deteriorarea acestuia nu încurajează concluziile optimiste. în cadrul O.N.U. s-a constituit Programul Națiunilor Unite relativ la Mediu (U.N.E.P.). La rîndu-i UNESCO, in cooperare cu U.N.E.P., a lansat un număr de programe, unul dintre ele vizînd promovarea 
educației relative la mediu.Țara noastră este una dintre cela mai active în arena internațională, propunînd și susținînd măsuri eficiente care, plecind de la caracterul global al problematicii mediului, pun în evidentă necesitatea întăririi cooperării și a solidarității între state. In același timp. România dispune în materie de protejare a mediului de o legislație relevantă șl
In atenția consiliilor populare-asigurarea bunei aprovizionări

In concluziile formulate Ia recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. secretarul general al partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. a înfățișat o seamă de orientări și observații de mare însemnătate pentru îndeplinirea programelor de autocon- ducere și autoaprovizionare. pentru asigurarea unei bune aprovizionări a populației. Este incă o dovadă a preocupării statornice a partidului și statului nostru pentru satisfacerea trebuințelor oamenilor muncii, pentru ridicarea continuă a nivelului de trai al întregului popor.Reglementarea condițiilor și nivelurilor aprovizionării populației pe baza unor programe ferme, limpezi, larg cuprinzătoare, adoptate atît la nivel central, cît și la nivel local de organele democratice ale puterii de stat a devenit o modalitate curentă, de mare însemnătate. în garantarea satisfacerii trebuințelor cetățenilor, cît și pentru întărirea răspunderii consiliilor

populare șl a celorlalte organe competente fată de asigurarea resurselor necesare.Nu întîmplător programele de autoaprovtzio- nare sînt asociate cu realizarea în fapt a au- toconducerii teritoriale, statuîndu-se ca principiu de bază al aprovizionării asigurarea. în fiecare județ. în fiecare zonă a tării, a bazei materiale necesare. Așa cum secretarul general al partidului a atras atenția în repetate rînduri. nu se poate consuma mai mult decît se produce, autoaprovizionarea trebuind să însemne auto- producție. și nu ceea ce s-ar putea numi auto- consum.Ca în orice altă privință, programele, oricît ar fi de bine alcătuite, nu rezolvă prin ele însele situațiile vizate. Hotărîtoare e aplicarea lor întocmai. Este și sensul principal al observațiilor și orientărilor recent formulate de secretarul general al partidului In legătură cu aprovizionarea. Ele impun consiliilor populare.

tuturor celor ce se ocupă sau răspund de producerea și distribuirea produselor prevăzute In programele de aprovizionare mai multă sîrguin- ță. ordine și disciplină, mai mult spirit gospodăresc și corectitudine, astfel îneît fondul de marfă existent — sporit în condițiile recoltelor deosebite din acest an — să-și găsească o judicioasă întrebuințare.Cum era și firesc, concluziile formulate la ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. au determinat reanalizări. reconsiderări, măsuri imediate, priorități luate în atentie. practic, de către toate consiliile populare. în acest sens relatează și corespondenții „Scln- teii". pe baza precizărilor obținute de la vicepreședinții de resort ai consiliilor populare ale județelor Gorj, Bihor. Buzău. Despre preocupări similare din celelalte județe vom relata în numerele viitoare ale ziarului.
gorj: Resursele proprii

- valorificateîn spiritul Indicațiilor date de secretarul general al partidului la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. Consiliul Popular al județului Gorj a trecut la calcularea întregului efectiv de animale existent în unitățile socialiste si gospodăriile populației, a- doptînd noi măsuri pentru lărgirea bazei materiale necesare creșterii numărului de animale. îngrăsării suplimentare si atingerii sporului zilnic de creștere în greutate. Totodată, au fost stabilite colective care să impulsioneze preluarea produselor contractate de la gospodăriile populației. conform graficelor întocmite în vederea asigurării ritmicității în aprovizionare.S-au luat măsuri și la unitățile prelucrătoare din județ, respectiv pentru modernizarea instalațiilor din dotare, pentru creșterea gradului de valorificare a materiei prime si diversificarea producției. în prezent acestea realizînd si punînd la dispoziția populației o gamă mai largă de produse din carne și lapte, noi sortimente de panificație si patiserie.Sînt asigurate, din resurse proprii. cantități corespunzătoare de cartofi, legume si fructe, atît pentru consumul cotidian, cît si pentru prelucrare si însilozare. La între-
bihor. Diversificarea produselor

în folosulProgramul de aprovizionare ne trimestrul IV 1989 și semestrul I 1990 fusese analizat de comitetul executiv al consiliului popular județean încă din luna iulie. Ulterior, a fost revăzut si îmbogățit conform nivelurilor in creștere stabilite pentru diverse produse si reanalizat ca urmare a observațiilor si orientărilor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta șe- 

coerentă, elaborată in ultimii 20—25 de ani. problema deschisă fiind aceea a cunoașterii acestor dispoziții, mai ales a anticipării consecințelor eco
logice ale unor proiecte sau acțiuni de către toți factorii de decizie, indiferent de nivelul la care lucrează sau de natura muncii : viață urbanistică, activitate comercială, exploatări miniere sau petroliere, transporturi feroviare sau auto etc. Presa noastră cotidiană realizează, cu din ce în ce mai multă insistență, adevărate studii de caz pe tema deteriorării și a protejării mediului, identificînd nu numai surse de poluare neluate în seamă, ci și mentalități izvorîte deopotrivă din nepăsare și incompetență în materie de apărare a mediului vieții. Păs- trînd proporțiile si atribuind în mod corect răspunderile, se poate spune că protejarea mediului, care se identifică cu protejarea vieții umane, a devenit o problemă prioritară a tuturor statelor, a tuturor colectivități

0 ecuație cu adinei implicații educative

lor umane mari sau mici și a fiecărei persoane în parte. Oricum, ar fi bine ca atit edilii și primarii îndeosebi, cît și copiii să cunoască, de exemplu, volumul de sol pe care îl deteriorează pentru o lungă perioadă o baterie uzată sau un acumulator de automobil aruncate la în- tîmplare într-o pădure sau un parc. In lumina acestor considerații, educația relativă la mediu își dezvăluie nu numai caracterul prioritar, complex și relativ nou, ci și caracterul de urgență pe care îl are în lumea contempjrană și în construirea viitorului. Toți absolvenții școlii obligatorii, toți oamenii muncii, toți profesorii, și cu atit mai mult liderii diferitelor sectoare de activitate, ai așezărilor umane, ai întreprinderilor sau instituțiilor au nevoie ca de aer — de fapt ar trebui spus ca de oxi
gen — de o cultură ecologică sis
tematică și activă.Care este statutul educației relative la mediu și ce s-ar putea intre- frinde pentru sporirea eficienței ei ? n ultimii 10—15 ani s-au conturat mai multe strategii pentru promovarea obiectivelor și a conținuturi- lor educației ecologice în planurile, programele șl manualele școlare. Fiecare dintre aceste strategii trebuie să aibă în vedere atit faptul că, prin definiție, această nouă educație are caracter interdisciplinar, cît șl pe acela că introducerea ei in cadrul „curriculum“-ului invățămlntu- lui preuniversitar se pune într-o etapă cind regîndirea planurilor și a programelor școlare este dominată de cîteva exigențe pedagogice fundamentale, cum sînt asigurarea echilibrului și a relevanței conținuturi- lor, evitarea supraîncărcării orarelor și a elevilor etc. Totodată, nu poate fi ignorată ideea că educația ecologică nu se reduce la informarea elevilor, prespunînd o triadă de obiective integrate și dificil de atins prin activități dispersate ; este vorba de priza de conștiință asupra problematicii mediului, de formarea

gospodăreștebrinderea de Legume si Fructe, la alte unități din județ au sporit capacitățile de conservare, s-au realizat noi linii tehnologice pentru prelucrarea si industrializarea unor cantități mal mari de legume si fructe. De menționat este faptul că. pe întreg parcursul anului, a fost desfășurată o largă acțiune de populare cu peste a lacurilor existente în județ. Baza de aprovizionare este deja creată si se preconizează ca. pină la sfîrsitul anului, să se înființeze o întreprindere piscicolă care să coordoneze întreaga activitate de creștere, recoltare șl prelucrare a producției de peste.Săptăminal. la consiliul popular al județului sînt convocati principalii furnizori de produse și reprezentanți ai unităților alimentare si de desfacere, prilej cu care sînt analizate resursele de aprovizionare, graficele de livrare a produselor animaliere. cantitățile de legume si fructe ce trebuie livrate pieței și stocate pentru perioada de iarnă, stabilin- du-se măsurile de rigoare pentru îndeplinirea sarcinilor ce decurg din programul județean de autoconduce- re si autoaprovizionare.
Gh. PRUNĂcorespondentul „Scînteii*

populațieidintă a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.Astfel, au fost constituite colective de activiști si reprezentant! ai unităților contractante care întreprind analize pe fiecare localitate în parte pentru impulsionarea livrărilor la fondul de stat din gospodăriile populației. mai ales în localitățile în care acțiunea nu se ridică la nivelul cerințelor. Se urmărește totodată mal 

unor priceperi In domeniul protejării mediului și, mai ales, de cultivarea unor atitudini relevante față de valorile mediului și de sursele sau factorii care ii pun în pericol echilibrul Și calitatea.O primă strategie, pusă In aplicare în multe țări, constă în introducerea unei discipline sau a unor module specifice în planurile de în- vătămint. discipline încredințate unor profesori cu o formație pluridisciplinară adecvată. O altă strategie constă în introducerea unor teme bine structurate în cadrul conținuturilor unor discipline cum sînt geografia, biologia, chimia. Abordarea problematicii mediului se realizează în acest caz din unghiul fiecărei discipline, dar sinteza informației acumulate de elevi lipsește. O a treia modalitate constă în difuzarea unor cunoștințe 
aferente educației ecologice în aria mai multor discipline, de multe ori și a celor umaniste, ele apărînd ca adaosuri la diferitele capitole sau 

teme ale programelor școlare. Această strategie, pusă în aplicare și la noi, dispune de anumite avantaje, fiind cea mai ușor de aplicat și angajînd, în măsuri diferite, mai mulți profesori în acțiunea de realizare a educației ecologice. Dezavantajele sînt însă importante, și două dintre ele sînt cel mai frecvent subliniate. Informațiile difuze, nesistematizate se pierd și ele nu pot conduce nici la formarea unei viziuni globale asupra mediului și nici la formarea unor atitudini relevante. Pe de altă parte, profesorii formați în spirit monodisciplinar sînt tentați să neglijeze aceste adaosuri care uneori nu cad exact în aria propriei discipline șl atunci educația ecologică rămîne în seama tuturor și în mod practic în seama nimănui. Totuși, este vorba de un început șl el poate constitui punctul de plecare al unor activități mai sistematice și mai eficiente. Nu pierdem din vedere nici faptul că în unele dintre școlile noastre funcționează cercuri de „Prieteni ai naturii" sau de „Protejare a mediului" și că o bună parte a activităților pionierești, al căror caracter interdisciplinar și prospectiv s-a accentuat în ultimul timp, abordează în mod implicit sau explicit problematica nouă și complexă a calității mediului. Un rol important vor putea juca în viitor cercetările sau unitățile-pilot care iau ființă în diferite județe. Fără ca a- ceastă enumerare să pretindă a fi exhaustivă sau să reprezinte o ierarhizare, voi menționa Liceul Industrial „D. Cantemir" din Iași, unde se organizează un laborator de educație ecologică, conceput ca suport al unui sistem de activități interdis- ciplinare, Liceul „I. Vulcan" din Beiuș, județul Bihor, unde există inițiative în studierea și protejarea mediului și unde s-a trecut la organizarea unui laborator similar ; pe același drum s-au angajat, cu prilejul desfășurării sesiunii județene a simpozionului „Creativitate și eficiență 

buna antrenare a deputatilor In dinamizarea livrărilor. La nivelul județului a fost constituit un comandament care coordonează si soluționează problemele legate de livrări.Pentru atragerea surplusului de produse din gospodăriile populației, îndeosebi al legumelor și fructelor, au fost înființate 65 centre de achiziții, față de 45 în anul trecut. Sarcinile pe trei trimestre sînt îndeplinite integral la cartofii de vară (2 500 tone), legume de cîmp (11900 tone, adică 117 la sută), fructe (6 446 tone, nivel superior planului). Spre exemplu, numai din comunele A- vram Iancu si Ciumeghiu se va prelua o cantitate de peste 3 000 tone conopidă, acoperind necesarul județului. în general, livrările de legume și fructe la fondul pieței sînt cu 47 la sută mai mari fată de a- ceeasi perioadă a anului trecut, a- coperindu-se integral solicitările populației.S-a asigurat o amplă mobilizare de forte (intre care și peste 16 000 elevi) pentru acțiunile din horticultura. îndeosebi în fermele proprii ale întreprinderilor de industrializare AROVIT Valea lui Mihai și „Avîntul" Oradea. Ca urmare a asigurării ritmice a materiei prime, întreprinderile lucrează acum la capacitate. Menționăm că programele de industrializare au fost redimen- sionate, prezentînd creșteri la majoritatea sortimentelor. La acțiunile de strîngere a legumelor si fructelor participă și un mare număr de lucrători din unitățile comerciale.
buzău. Sortimente variate, 

ritmic livrate -Acționînd In spiritul concluziilor, sarcinilor și criticilor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. Consiliul Popular al județului Buzău a stabilit o serie de măsuri menite să contribuie la mai buna aprovizionare a populației cu produse alimentare și nealimentare pe perioada toamnă- iarnă. Faptul tă, în acest an, situația din zootehnia județului s-a îmbunătățit considerabil și că în momentul de față s-au asigurat canti

în învățămînt", cîteva școli din județul Dolj. Am abordat aceeași problemă cu profesorii de biologie și geografie din județele Moldovei aflați la cursuri de perfecționare în luna aprilie a acestui an ; împreună am identificat dificultăți de învins, dar și ameliorări posibile.Propunerile pe care le avansez vizează uneori Ministerul Educației și învățămîntului, alteori școlile sau inspectoratele școlare. Unele dintre ele ar putea fi puse In aplicare în viitorul apropiat, altele în cincinalul ’ sau în deceniul următor. în toate cazurile avem în vedere faptul că a educa înseamnă a forma și nu doar a-i informa sau a-i sensibiliza pe elevi. Pentru punerea în valoare a informației relative la mediu, dispersată în aria mai multor discipline, s-ar putea introduce în planurile de învățămînt și în programele școlare 2—4 ore de sinteză, trimestriale sau finale, concepute în spirit interdisciplinar, pregătite și desfășurate în echipe de profesori. Ele ar trebui să apară la clasele de gimnaziu și să continue de-a lungul liceului. întrucît educația ecologică are caracter teoretic-aplicativ, o parte a orelor de activități practice ar putea fi afectate unor excursii sau , lecții aplicative de studiere și/sau protejare a florei, a faunei, a unor rezervații, de identificare a unor surse de poluare etc. Realizînd mici studii de caz, elevii ar dobîndi priceperile și atitudinile cerute de apărarea mediului. Pretutindeni televiziunea își asumă răspunderi bine determinate în domeniul educației f ecologice, realizînd emisiuni sistematice în beneficiul elevilor și al adulților. Cum astfel de emisiuni, ca și cele din domeniul educației sanitare moderne sau al educației economice și casnice moderne, au efecte imediate și măsurabile asupra vieții indivizilor și a colectivităților umane, dar și asupra bugetelor naționale, rentabilitatea lor este estimată în funcție de calitatea lor pedagogică, prin raporturi care evoluează între 50/1 și 100/1. Este vorba deci de un beneficiu imediat și nu de un lux sau de un divertisment.In cadrul cursurilor de formare și de perfecționare a învățătorilor și profesorilor, tema noilor tipuri de conținuturi sau a noilor educații (educația ecologică, educația sanitară modernă, educația pentru pace și cooperare, educația economică și casnică modernă etc.) va trebui să-și găsească locul cuvenit. Cu atît mai importantă este ea pentru programele școlilor de partid sau pentru perfecționarea directorilor și a inspectorilor școlari. Cum In anii următori se vor completa, pe baza documentelor programatice ale Congresului al XIV-lea al P.C.R., conținuturile învățămîntului românesc al deceniilor 2000—2010 sau 2020, este firesc să se găsească soluții mal cutezătoare și mai relevante care să pună de acord formarea personalului didactic cu conținuturile Invăță- mîntului preuniversitar și cu exigențele globale de ordin sociocultural și economic ale societății socialiste românești.
Prof. univ.
George VAIDEANU

Ca urmare a producției bune din fermele pomicole și din cele de legume. și programul de insilozare a fost majorat față de anul trecut cu 30 la sută la fructe și cartofi, operațiunile de acest gen aflîndu-se în stadiu avansat de îndeplinire.Tot pentru a se asigura o cît mal bună aprovizionare a populației. în piețele municipiului Oradea sint organizate expoziții cu caracter permanent pentru desfacerea legumelor și fructelor. Se acordă o atentie deosebită sortării produselor in cimp. recepției lor In prezenta beneficiarului.O atenție deosebită a fost acordată și materializării diferitor programe speciale. De exemplu — piscicultura. Prin popuiarea luciului de apă. In trimestrul IV și semestrul I ’90 se vor obține 1 150 tone pește viu. S-au organizat mai multe puncte de desfacere a peștelui proaspăt în rețeaua comercială din Oradea, inclusiv în stare vie.în vederea asigurării necesarului de carne și produse din carne, consiliile populare împreună cu direcția agricolă județeană urmăresc, pe lingă realizarea efectivelor, interzicerea sacrificării animalelor tarate sub greutate, acestea fiind concentrate Intr-un număr limitat de unități. pentru a li se putea asigura o furajare corespunzătoare preferențială.
loan LAZAcorespondentul „Scînteii* 

tăți mari de furaje pentru perioada de stabulație a animalelor, în a- proape toate unitățile agricole, va permite să se realizeze sporurile zilnice planificate și. implicit, greutățile la tăiere prevăzute, iar la unele, specii chiar sporuri față de aceeași perioadă a anului trecut. In toate fermele zootehnice au fost stabilite măsuri pentru realizarea furajelor unice, cu aport proteic sporit și pentru administrarea rațională a acestora pe categorii de vîrste, ceea ce va determina reducerea perioade-

Documentele programatice pentru Congresul al XIV-lea al partidului— proiectul Programului-Directivă șiTezele — situează in prim-plan perfectionarea organizării si modernizarea producției, amplu si cuprinzător proces, declanșat din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu. prin care se asigură insăsi ..înnoirea" modului de a gîndi activitatea la nivelul întregii economii! naționale. în coordonatele si exigentele societății în care trăim. Cum se reflectă preocupările pentru perfecționarea acestui proces în activitatea politico-educativă ? Ne-am propus să aflăm un răspuns la această întrebare într-o mare unitate economică : „Electromureș" din Tîrgu Mureș. •Am participat la cîteva analize din consiliul oamenilor muncii si comitetul de partid. In aceste organisme. problema modernizării este analizată lunar. Redăm, mai întii, sublinierea făcută de ing. Ion Toa- der. secretarul comitetului de partid pe întreprindere :— în tot ce am realizat pînă acum oe linia modernizării. am pornit de la o realitate : că „Elec- tromures" este, prin structura producției. o mare consumatoare de materiale deficitare. Capacitatea creatoare a colectivului este subordonată realizării de produse cu un consum mai mic de materiale, dar care încorporează cît mai multă inteligentă. Soluția se contura limpede : creșterea ponderii (în structura producției) a produselor de mecanică fină, electronică și de utilaje de înaltă tehnicitate.Cum s-a implicat munca politică In acest proces ? Prin multiple modalități. situîndu-se — asa cum vom vedea — in avangarda modernizării. Argumente ? Multe. Pentru ca obiectivul stabilit să fie dezbătut în cunoștință de cauză si în relație directă cu etapa pe care o parcurgem, dar șl cu gîndul la anii ’90 și în perspectivă, a intrat în practica activității curente ca propagandiștii să prezinte temele ..de studiu" cele mai stringente pe care oamenii muncii le au de înfăptuit la un moment dat. Bineînțeles, acest mod de lucru a fost (si este) susținut de alte mijloace de propagandă. Bunăoară, in sala de ședințe a consiliului oamenilor muncii a fost deschisă o ingenioasă expoziție tehnică permanentă. cuprinzînd atit noile produse realizate, cit si obiectivele din planul tehnic de invenții si inovații. Expoziții similare (dar ..aplicate" Ia locurile de muncă) au fost deschise în toate secțiile si atelierele. Am reținut, de asemenea, că o suită de emisiuni ale statiei de radioamplificare au fost (si sînt) consacrate calității produselor, modului în care temele date în studiu prind viată, luîndu-se. cînd a fost cazul, atitudine fermă fată de angajamentele formale. Cu ce au contribuit aceste forme ale muncii politice la realizarea strategiei amintite ? — l-am întrebat pe secretarul comitetului de partid.— în primul rînd. a precizat el. au dus la conștientizarea oamenilor muncii, la afirmarea adevărului, validat de viata întreprinderii, că modernizarea nu este „apanajul" unor persoane, al unui colectiv de tehnicieni. ci „opera" întregului colectiv.Pe de altă parte — adăugăm noi— s-a putut evidenția contribuția la zi adusă de fiecare comunist șl
a cetățenilorlor de Ingrășare și depășirea greutății la tăiere a animalelor. Se va or- j mări, in continuare, dezvoltarea gos- j podăriilor-anexă de pe lingă unități- j le economice cu consumuri colective | mari și unitățile de alimentație pu- | blică. Pînă în prezent, in aceste gospodării s-au realizat 280 tone carne, iar la finele anului se va ajunge la 800 tone. De asemenea, din grădinile de legume de pe lingă unitățile industriale s-au asigurat deja 750 tone legume, 287 tone cartofi, 21 tone fasole, precum și 780 tone furaje pentru animalele din gospodăriile- anexă.Pentru perioada octombrie 1989 — mai 1990, ca urmare a măsurilor luate, se vor asigura pentru aprovizionarea populației peste 7 000 tone cartofi, 4 800 tone legume, 4 500 tone fructe, 1 000 tone struguri, în stare proaspătă, și peste 200 tone produse semiindustrializate. De asemenea, prin diversificarea gamei sortimentale se va asigura o mai bună aprovizionare a populației și a consumurilor colective cu preparate din carne, cu conserve și semiconserve din legume și fructe, producerea acestora fiind mai bine repartizată in teritoriu prin organizarea unor noi secții la Rîmnicu Sărat, Pirscov, Be- ceni, Pătîrlagele, Cislău și alte localități ale județului, unde sînt puternice bazine legumicole și pomiviti- cole. Prin descentralizarea industrializării legumelor și fructelor se asigură valorificarea rapidă a producției bune din acest an, fără să se Înregistreze pierderi de recoltă și, implicit, evitîndu-se golurile in a- provizionarea sortimentală prevăzută.Concomitent cu măsurile de Impulsionare a aprovizionării curente a populației cu produse agricole de sezon, se acționează intens pentru constituirea stocurilor stabilite pentru perioada de iarnă, acordîndu-se o atenție deosebită aprovizionării populației din localitățile supuse izolării pe timp nefavorabil și a muncitorilor de la punctele de exploatare forestieră. De asemenea, se acționează susținut pentru preluarea animalelor, păsărilor și a produselor agricole de la gospodăriile populației, livrările la fondul de stat fiind mult mai mari în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut, ca urmare a faptului că fiecare contractant a fost sprijinit în asigurarea furajelor la nivelul necesarului.In cele patru orașe șl In centrele agroindustriale mari au fost constituite 21 puncte suplimentare pentru desfacerea către populație a legumelor, cartofilor, fructelor, strugurilor și a altor produse de sezon. Prin mai buna colaborare a unităților producătoare cu cele comerciale și prin urmărirea atentă a modului în care se aplică măsurile stabilite în recenta ședință a comisiei județene de coordonare a producției bunurilor de larg consum, a aprovizionării și prestărilor de servicii pentru populație, există convingerea că se va asigura o mai bună aprovizionare a populației cu mărfuri alimentare și nealimentare.

Stellan CHIPERcorespondentul „Scînteii* 

de fiecare om al muncii la înfăptuirea modernizării. Și aceasta a fost mare, dacă avem în vedere că ideile oamenilor s-au materializat. în prima etapă. în elaborarea unor tehnologii de lucru de înalt randament, fără de care creșlerea ponderii produselor de mecanică fină și electronică ar fi fost de neconceput.— Desigur, avem nevoie de oameni cu o pregătire profesională de „mina întîi" — cum se exprima inginerul loan Olteanu, directorul unității. Am înțeles că astfel de oameni nu-i putem primi de la nimeni, că trebuie să-i formăm în întreprindere. Așa că am trecut la organizarea unei pregătiri profesionale adecvate. Și nu la „modul general", ci la toate eșaloanele și in raport de o-
Tnsemnări de la 
,, Electromureș’1

blectivul urmărit. Să luăm, bunăoară, ca exemplu proiectanții. Sarcinile lor sint, în prezent, mai mari ca orieînd. Lor li se cer cunoștința pluridisciplinare.S-a înțeles bine, la nivelul întregului colectiv, că această îndatorire este prioritară. Cum s-a acționat 7 Din inițiativa comitetului de partid, au fost analizate cerințele prioritare. Apoi au fost organizate cursuri pe domenii, cum sînt mecanica fină, electronica, chimia compușilor ma- cromoleculari și altele, care au fost ținute de cei mai buni specialiști din întreprindere.Pentru creșterea randamentului în exploatarea utilajelor șl folosirea eficientă a tehnologiilor moderne de lucru, secția de propagandă a Comitetului Judgțean Mureș al P.C.R. a organizat (inclusiv la „Electromureș") o suită de consfătuiri cu tema! „Maistrul — principalul Îndrumător și organizator al locului de muncă", al căror obiectiv a fost generalizarea celor mai bune experiențe conturate în acest sens în industria județului.— Ele au avut darul, preciza inginerul Kopacz Iosif, secretar adjunct cu propaganda al comitetului de partid, să ne ajute în „descifrarea" unui lucru important : să delimităm (chiar și cu aproximație) cît din procentul „rebuturilor" înregistrate la un momeiît dat se datorează deficiențelor de concepție și proiectare și cît — modului defectuos de orga-
■ ■■■■■■■■■■■■
Asigurarea bazei de materii prime
(Urmare din pag. I)datorat, de multe ori, fiabilității scăzute in exploatare a echipamentelor. Pentru eliminarea, in cursul viitorului cincinal, a tuturor neajunsurilor manifestate în acest domeniu se impune atît creșterea responsabilității celor care exploatează aceste grupuri, în sensul respectării stricte a disciplinei tehnologice și de producție, cit și efectuarea unor revizii curente și capitale de cea mai bună calitate. In paralel cu respectarea strictă a programelor de reparații aprobate și îmbunătățirea calității acestora este necesar să se elaboreze unele tehnologii noi de reparații, concomitent cu asigurarea corespunzătoare, calitativ și numeric, a forței de muncă și a pieselor de schimb.Adaptarea unităților energetice la condițiile generate de marea varietate de cărbune livrat de unitățile miniere, și care uneori diferă sensibil de caracteristicile avute in vedere la proiectarea instalațiilor tehnologice, se poate realiza astăzi numai prin înfăptuirea la termen a lucrărilor de modernizare planificate pentru fiecare utilaj energetic. In principal, aceste lucrări vizează modernizarea și mărirea capacității gospodăriei de cărbune prin realizarea unor noi lini! de alimentare cu combustibil și creșterea suprafețelor de depozitare, sporirea capacităților de măcinare a cărbunilor, asigurarea descărcării rapide a vagoanelor cu cărbune în sezonul rece, valorificînd aerul cald rezidual etc.Intensificarea în cursul cincinalului viitor a procesului de modernizare se va reflecta la nivelul unităților energetice prin reducerea consumului specific de combustibil și energie electrică, creșterea producției prin promovarea unor unități energetice fiabile și cu un indice sporit de disponibilitate, SDorirea continuă a productivității muncii, îmbunătățirea calității producției și asigurarea unei înalte eficiențe economice.Așa cum se prevede în proiectul Programului-Directivă, în cincinalul viitor se vor lua măsuri pentru' folosirea mal eficientă a tuturor resurselor energetice șl diminuarea consumului de hidrocarburi, utilizarea energiei nucleare, funcționarea optimă a sistemului electroenergetic național. Totodată, se vor elabora soluții tehnice noi, capabile să asigure integrarea energetică industriai- urbană în alimentarea cu căldură a platformelor industriale și a localităților, funcționarea optimă a sistemului energetic prin reducerea pierderilor în rețelele de transport și distribuție, diminuarea consumurilor de hidrocarburi și creșterea permanentă a randamentelor instalațiilor energetice, recuperarea integrală a energiilor disponibilizate din procesele tehnologice, generalizarea recuperării resurselor energetice re- folosibile din apele de răcire, gaze evacuate, produse calde și deșeuri, direct sau cu ajutorul pompelor de căldură, reducerea unor faze tehnologice mari consumatoare de energie etc. Pentru aceasta, cercetarea științifică își va aduce o contribuție hotărîtoare la elaborarea unor soluții eficiente pentru menținerea calității mediului înconjurător sub toate aspectele — reținerea poluanților emiși în atmosferă și în apele curgătoare, limitarea ocupării terenurilor, valorificarea economică a sulfului, zgurilor și cenușilor rezultate din procesele de ardere din centralele termoelectrice. Asigurarea unei contribuții tot mai însemnate a cercetării științifice la realizarea programului energetic reprezintă o condiție esențială pentru îndeplinirea integrală a obiectivelor stabilite în proiectul Programului-Directivă și Tezele pentru Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român, pentru dezvoltarea energeticii românești în consens deplin cu cerințele creșterii economice de ti” intensiv și cu progresul, general, economic și social, al patriei noastre. 

nizare șl supraveghere a activității la fiecare „punct de lucru".Analiza a dus la concluzii semnificative. Au fost „inventariate" neajunsurile, iar pentru a se asigura depășirea lor s-au constituit colective mixte de cercetători, proiectanțl și oameni din producție. In acest fel, măsurile aprobate au fost transpuse în viață. Edificator este faptul că ingeniozitatea întregului colectiv al întreprinderii — care numai in acest an a aplicat 112 măsuri de modernizare. cu o eficientă economică post- calculată de 274 milioane lei — a făcut posibilă asimilarea în fabricație a unor produse neconsumatoare de cupru și trecerea la fabricarea elementelor de conectică din oțel și oțel cuprat (zincat). Firește, sînt exemple, din multe altele, la care, in urma modernizării, gradul de valorificare a cuprului și a altor materiale deficitare, încorporate în produsele de export, a crescut de pesta 10 ori.Pentru a ne face o Imagine de ansamblu asupra realizărilor obținute în modernizarea producției la sfîrsitul documentării, secretarul comitetului de partid (el însuși un pasionat inovator), ne-a invitat să vizionăm filmul documentar : ..Electromureș — pe coordonatele modernizării", realizat în colaborare cu comitetele de partid pe secții. Un film care, aflăm, este utilizat, periodic. la intilnirile cu activul, in schimburile de experiență pe județ și chiar pe țară. Centrala Industriei Electrotehnice a organizat aici o apreciată manifestare pe tema modernizării.— Cînd a fost realizat acest film de prezentare a modernizării ?— La finele anului trecut, ne răspunde inginerul Toader.— Dacă ne raportăm la producția de acum, pe 8 luni din acest an, ce lipsește din acest film ?— Lipsesc multe. In primul rînd lipsește „saltul" înregistrat în restructurarea producției, lipsesc produsele noi din acest an. ca șl cele aflate In lucru, ca rezultantă a schimbărilor din gindirea oamenilor, care azi, mai mult ca oricind in trecut. lucrează cu gîndul la viitor. Și tocmai cu gîndul la viitor acționăm acum ca să realizăm, șl în perioada următoare, planul pe întregul an la toti indicatorii cel mal tirziu pînă la Congresul al XIV-lea al partidului. Acesta este un obiectiv prioritar pe agenda muncii politice.
Gheorqhe GIURGIU.corespondentul „Scînteii*

Ținînd seama de prioritățile pe care se fundamentează dezvoltarea economică viitoare, direcția principală în care cercetarea științifică își va aduce un aport hotări- tor rămîne extinderea bazei proprii de materii prime și resurse energetice prin descoperirea de noi rezerve ca urmare a amplificării prospecțiunilor geologice și a promovării unor noi tehnologii de extracție, care să asigure randamente ridicate de valorificare a substanțelor utile din zăcăminte. In cadrul programelor elaborata în acest sens, sub conducerea directă a tovarășei academician doctor Inginer Elena Ceaușescu, au fost stabilit® obiective concrete care se vor materializa prin descoperirea unor noi rezerve de țiței șl gaze naturale, extinderea gamei de utilizări a cărbunilor inferiori, intensificarea recuperării resurselor energetice refolosibile, promovarea unor tehnologii noi care să asigure în toate ramurile economiei naționale reducerea consumurilor de materii prime, materiale, combustibili și energie electrică și încadrarea acestora în normele de consum aprobate. De asemenea, cercetarea științifică își va spori participarea la amplul proces de restructurare progresivă a tehnologiilor energointen- sive. Prin înlocuirea acestor tehnologii cu altele mai eficiente se preconizează pentru anul 1995 o reducere a consumului energetic pe unitatea de venit național cu cel puțin 20 la sută față de realizările din 1990.înfăptuirea obiectivelor de dezvoltare prefigurate pentru cincinalul următor impune să se acționeze cu o mai mare hotărîre pentru realizarea integrală a sarcinilor de recuperare și valorificare eficientă a resurselor cu potențial energetic scăzut. în toate unitățile economico-so- ciale, precum și în rîndul populației este necesar să se dezvolte simțul gospodăresc în utilizarea combustibilului și energiei, inclusiv a resurselor energetice refolosibile rezultate din procesele de producție șl de consum, combătîndu-se cu toată hotă- rîrea orice manifestare de risipă. Rațiunile unor asemenea preocupări sînt dictate de faptul că modernizarea unităților industriale va conduce la înregistrarea unor economii de resurse energetice primare, care direct sau indirect trebuie să devină disponibile pentru alte destinații.Ținînd seama de posibilitățile multiple pe care le oferă industria pentru creșterea aportului acestor resurse la satisfacerea necesarului energetic al economiei, precum și de importantele sarcini de recuperare ce s-au stabilit pentru viitorul cincinal, este necesar ca toate întreprinderile industriale să acționeze împreună cu ministerele economice, centralele industriale și institutele de cercetare-proiectare pentru asigurarea necesităților optime de consum energetic ale populației șt ale unităților industriale situate pe aceeași platformă industrial-urbană prin valorificarea Intr-o măsură tot mai mare a resurselor energetica refolosibile deja inventariate.înfăptuirea directivelor stabilite In domeniul energetic impune o puternică mobilizare a capacității creatoare a specialiștilor din acest domeniu, în așa fel incit să se asigure reducerea efortului valutar necesar importului de resurse, precum și dezvoltarea bazei energetice proprii capabile să asigure făurirea unui complex economic național echilibrat, armonios dezvoltat, apt să contracareze eventualele influențe perturbatoare ale unor factori externi, în aceste condiții, tot ceea ce s-a realizat pînă în prezent, precum și ceea ce se va realiza în continuare vor demonstra pe deplin forța șl vitalitatea economiei noastre socialiste, justețea strategiei energetice adoptate de partidul nostru.
Stefan RAGĂLIE
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ÎN TELEGRAME ADRESATE
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘEȘCU
Oamenii muncii din agricultură raportează 

încheierea recoltării unor culturi și obținerea
de producții mari la hectar

în Editura Politică a apărut:

NICOLAE CEAUȘESCU
Cuvîntare la marea adunare populară 

din municipiul lași cu prilejul vizitei de lucru 
în județul lași și al deschiderii anului 

de învățămint 1989-1990
— 15 septembrie 1989 —

In telegrama adresată tovarășului NICOLAE CEAUȘEȘCU, secretar 
general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, Comitetul Județean Buzău al P.C.R. raportează incheierea recoltării culturii de soia de pe întreaga suprafață și obținerea unei producții medii de 5 685 kg la hectar, întreaga cantitate de recoltă fiind depozitată în bazele de recepție.Producțiile superioare obținute In acest an șl in județul nostru, ca de altfel în întreaga agricultură a țării - se arată în telegramă — se datorează justeței politicii agrare a partidului și statului nostru, superiorității proprietății de stat și cooperatiste, înfăptuirii neabătute a obiectivelor noii revoluții agrare, stabilite și fundamentate cu clarviziune științifică de către dumneavoastră, stimate tovarășe secretar general, grijii deosebite pe care o purtați dezvoltării și modernizării acestei ramuri de bază a economiei naționale, înfloririi necontenite a satului românesc.In prezent, toate forțele umane și mecanice sînt concentrate la efectuarea la timp și de calitate superioară a lucrărilor de recoltare a porumbului, sfeclei de zahăr, legumelor și fructelor, la strîngerea și depozitarea furajelor, la pregătirea terenului și însămînțarea culturilor de toamnă.Exprimîndu-vă, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. profunda noastră recunoștință pentru tot ce ați făcut și faceți spre binele și fericirea poporului român, pentru măreția și gloria României socialiste, ne angajăm ca, in spiritul indicațiilor și orientărilor date de dumneavoastră la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., să acționăm cu întreaga capacitate și putere de muncă pentru a realiza exemplar sarcinile ce ne revin în campania agricolă de toamnă șl în pregătirea viitorului an agricol, pentru a întîmpina Congresul al XlV-lea al partidului cu rezultate remarcabile în toate sectoarele de activitate.

LA SOIA
• Județul Buzău - 5685 kg la hectar 
UNITĂȚI CU PRODUCȚII MARI LA HECTAR

LA SOIA
IN JUDEȚUL CLUJ

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Luna — 5 800 kg la hectar

LA SFECLA 
DE ZAHĂR
IN JUDEȚUL CLUJ

• Cooperativa Agricolă de Produc
ție Luna — 111 600 kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de Produc
ție ,.6 Martie" — Cimpia Iurzii 
— 108120 kg la hectar

• întreprinderea Agricolă de Stat
Cluj-Napoca — 106 610 kg la
hectar

• întreprinderea Agricolă de Stat 
Apahida — 105 720 kg la hectar

IN JUDEȚUL DOLJ

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Birca — 100120 kg la
hectar

LA CARTOFI 
DE TOAMNĂ

IN JUDEȚUL SUCEAVA

• Cooperativa Agricolă de Produc
ție Bosanci — 76 360 kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de Produc
ție Verești — 76 120 kg la hectar

IN JUDEȚUL ARGEȘ
• întreprinderea Agricolă de Stat 

Curtea de Argeș — 75 160 kg la 
hectar

LA ARDEI GRAS
IN JUDEJUL IALOMIȚA

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Maia — 85 650 kg la
hectar

IN JUDEȚUL CĂLĂRAȘI

• Asociația Economică de Stat și 
Cooperatistă Cuza Vodă — 
83 750 kg la hectar

Noi colective muncitorești din economie 
raportează obținerea unor importante rezultate 
in îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan 

pe acest an și din actualul cincinal
Comitetul Județean Timiș al 

P.C.R. raportează că oamenii muncii din industria județului au Îndeplinit, în ziua de 26 septembrie, prevederile de plan la producția-marfă industrială pe trei ani și 10 luni din actualul cincinal, succes ce va permite obținerea, pină la sfirșitul acestui an, a unei producții suplimentare de peste 3 miliarde lei. Totodată, 12 unități economice au realizat planul la producția-marfă industrială pe 4 ani din actualul cincinal, urmînd să obțină, în perioada care a rămas din 1989, o producție suplimentară în valoare de 600 milioane lei, din care peste 350 milioane lei produse destinate exportului.
Vă încredințăm, mult iubite și știmate tovarășe Nicolae Ceaușescu — se spune în telegramă — că organizația județeană de partid, comuniștii, toți oamenii muncii din județul Timiș, puternic mobilizați de importantele orientări și indicații formulate de dumneavoastră la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., vor acționa, cu abnegație și dăruire revoluționară, pentru îndeplinirea exemplară a tuturor sarcinilor de plan pe acest an șl pe întregul cincinal.

LA CEAPĂ
IN JUDEȚUL NEAMȚ

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Țibucani — 76140 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL CĂLĂRAȘI

• întreprinderea Agricolă de Stat 
Călărași — 72 720 kg Ia hectar

IN JUDEȚUL PRAHOVA
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Brazi — 70 700 kg la 
hectar

• întreprinderea de Producție și 
Industrializare a Legumelor și 
Fructelor Vălenii de Munte — 
70 500 kg 1» hectar

IN JUDEȚUL GIURGIU
• Asociația Economică de Stat șl 

Cooperatistă Legumicolă Vedea 
— 65 700 kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Dărăști Vlașca — 64100 
kg la hectar

IN JUDEȚUL ARGEȘ
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Rătești — 65170 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL SUCEAVA

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Salcia — 60 820 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Fîntinele — 60 260 kg la 
hectar

LA MORCOVI
IN JUDEȚUL NEAMȚ

• întreprinderea Județeană de Le
gume și Fructe Neamț — 72 150 
kg la hectar

LA MERE
IN JUDEȚUL GALAȚI

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Bucești — 34 800 kg la 
hectar

• întreprinderea Agricolă de Stat 
Dealul Bujorului — 33 500 kg ia 
hectar

Slntem hotărîțl să întîmpinăm cu noi și Însemnate realizări marele forum al comuniștilor români — Congresul al XlV-lea al Partidului Comunist Român —, eveniment de seamă în viața partidului și a țării, să ne intensificăm eforturile pentru a spori tot mai mult contribuția județului nostru la Înfăptuirea mărețelor obiective de dezvoltare multilaterală a patriei, strălucit prefigurată în proiectul Pfogramului-Directivă și Tezele Congresului al XlV-lea al P.C.R.
în telegrama Comitetului Jude

țean Argeș al P.C.R. se raportează că un număr de 36 întreprinderi și unități economice au realizat planul la producția-marfă industrială pe 3 ani și 9 luni din actualul cincinal. Rezultate deosebite au obținut : întreprinderea Elec- trocentrale Pitești. Antrepriza de Construcții Hidroenergetice. întreprinderea Minieră Cimpulung. întreprinderea de Supape și Bolțuri Topolovent. Fabrica de Piese Auto și Produse Metalice Pitești. întreprinderea de Scule. Dispozitive si Verificatoare Auto Costești, întreprinderea Forestieră de Exploatare și Transport, întreprinderea de Gospodărie Comunală și Locativă Argeș și altele. Oame

IN JUDEȚUL MUREȘ

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Dedrad — 315S0 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL GORJ

• Stațiunea de Cercetare și Pro
ducție Pomicolă Tirgu Jiu — 
30 250 kg la hectar

LA STRUGURI 
PENTRU MASĂ 
IN JUDEȚUL GIURGIU

• Stațiunea de Cercetare și Pro
ducție Vitivinicolă Greaca — 
27 170 kg la hectar

IN JUDEȚUL IALOMIȚA
• întreprinderea Agricolă de Stat 

Fetești — 24 850 kg la hectar

LA STRUGURI 
PENTRU VIN 
IN JUDEȚUL ARGEȘ

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Ștefănești — 21 300 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL GALAȚI
• Stațiunea de Cercetare șl Pro

ducție Viticolă Tirgu Bujor — 
19 250 kg la hectar

• Asociația Economică Intercoo- 
peratistă Viticolă Vînători — 
19 100 kg Ia hectar

IN JUDEȚUL VILCEA

• Stațiunea de Cercetare șl Pro
ducție Vitivinicolă Drăgășanl 
— 19 120 kg Ia hectar

IN JUDEȚUL VASLUI
• Asociația Economică Intercoo- 

peratistă Viticolă Risești — 
18 600 kg Ia hectar

LA PRUNE
IN JUDEȚUL ARGEȘ

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Poienarii de Muscel — 
15 950 kg la hectar

IN JUDEȚUL 
CARAȘ-SEVERIN

• Stafiunea de Cercetare și Pro
ducție Pomicolă Caransebeș — 
15 920 kg la hectar

• Asociația Economică Intercoope- 
ratistă Pomicolă Obreja — 
14 120 kg la hectarîn telegrame adresate tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Republicii Socia
liste România, lucrătorii ogoarelor din unitățile agricole de stat si cooperatiste amintite raportează încheierea recoltării unor culturi și obținerea de producții mari, superioare prevederilor de plan.în această perioadă — se arată In telegrame — forțele umane și mecanice sint concentrate la strin- gerea grabnică și fără pierderi a culturilor de porumb, legume și furaje, la transportul de urgentă al întregii recolte la bazele de recepție și la unitățile prelucrătoare, precum și la eliberarea suprafețelor de resturile vegetale. însămîn- tarea griului si la executarea arăturilor adinei de toamnă.în încheierea telegramelor, oamenii muncii din aceste unități se angajează să acționeze cu hotărîre și cu înaltă răspundere pentru a obține producții mari la toate culturile, întîmpinînd cu rezultate deosebite Congresul al XlV-lea al Partidului Comunist Român.

nii muncii din aceste unități vor realiza în cinstea celui de-al XIV- lea Congres al partidului o pro- ducție-marfă industrială suplimentară în valoare de 2,5 miliarde lei.Ne exprimăm și cu acest prilej, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, deplina adeziune la Hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R. de a propune realegerea dumneavoastră, la Congresul al XlV-lea al P.C.R., în suprema funcție de secretar general al Partidului Comunist Român — se subliniază în telegramă — și ne angajăm să nu precupețim nici un efort pentru ca pină la Congresul partidului să îndeplinim planul la toți indicatorii, asigurînd astfel o bază trainică producției anului viitor, realizării integrale a obiectivelor de dezvoltare economico-socia- lă a județului pe intregul cincinal.Colectivul de oameni ai muncii de la întreprinderea de Utilaj Greu și de Transport pentru Construcții Iași raportează, la rîndul său, îndeplinirea planului productiei- marfă industriale pe nouă luni ale anului, asigurînd, astfel, condițiile necesare obținerii unui volum suplimentar de producție la acest indicator, pină la sfirșitul lunii septembrie. în valoare de peste 4 milioane lei.

Cronica zileide-a 40-a anivei> Republicii Demo- ambasada acesteiCu prilejul celei sări a întemeierii erate Germane, la țări la București a avut loc. marți, o conferință de presă.Ambasadorul R. D. Germane, dr. Herbert Plaschke, a relevat că. în cele patru decenii care au trecut de la acest eveniment istoric, oamenii muncii din Republica Democrată Germană, sub conducerea Partidului Socialist Unit din Germania, au obținut realizări remarcabile în construirea societății socialiste dezvoltate. in prezent fiind angajați intr-un amplu efort constructiv pentru traducerea in viață a hotăririlor celui de-al Xl-lea Congres al P.S.U.G. și întîm- pi narea cu noi succese a celui de-al XH-lea Congres al partidului.Au fost evidențiate, totodată, relațiile de prietenie si strinsă colaborare dintre partidele, țările și popoarele noastre, subliniindu-se rolul hotăritor al intilmrilor și convorbirilor dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România. si tovarășul Erich Honecker, secretar general al Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Germania, președintele Consiliului de Stat al Republicii Democrate Germane. în dezvoltarea și întărirea continuă a acestor bune raporturi, in extinderea conlucrării rodnice dintre România și R.D. Germană, atit pe plan bilateral, cit și pe arena mondială. in interesul reciproc, al cauzei socialismului și păcii, al înțelegerii și cooperării internaționale.
★Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Cipru, marți a avut loc în Capitală o manifestare culturală organizată de Institutul Român pentru Relațiile Culturale cu Străinătatea, in cadrul căreia au fost prezentate impresii de călătorie din această tară.Au participat membri ai conducerii I.R.R.C.S.. reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, un numeros public.
★Ou prilejul aniversării Zilei naționale a Republicii Arabe Yemen, Abdul-Salam Qasim Al-Awadl, însărcinatul cu afaceri ad-interim al acestei țări la București, a oferit, marți, o recepție.Au participat reprezentanți al conducerii Ministerului Afacerilor Externe, oameni de cultură și artă, ziariști.
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lubltâ țară 1

In fiecare an, la 27 septembrie se celebrează — pe toate meridianele globului — „Ziua mondială a turismului". Este un prilej bine venit de a se reflecta asupra rolului pe care-1 are și trebuie să-l aibă turismul, ca factor de cunoaștere și înțelegere intre oameni, în viața fiecărei țări, în viața popoarelor.Amploarea mișcării turistice In fiecare țară și pe ansamblul circulației internaționale este strîns legată, după cum se știe, de eforturile pe care le face fiecare stat — prin politica sa de dezvoltare — de a crea baza materială necesară.în ce o privește, România — una din țările care a aderat printre primele la Organizația Mondială a Turismului — a acordat și acordă permanent, în cadrul politicii sale de dezvoltare, întreaga atenție turismului. Cea mai concludentă dovadă în acest sens o constituie faptul că țara noastră se numără astăzi printre țările care și-au creat și dispun de una din cele mai complexe și moderne baze materiale necesare satisfacerii cir
ACTUALITATEA SPORTIVĂ

La Reykjavik, Steaua, cu gindul spre turul doiIubitorii fotbalului și ai Stelei își amintesc cu plăcere că în toamna trecută, pe vremea aceasta, echipa noastră fanion acorda revanșa pentru acel 5—1 administrat la Praga fotbaliștilor de la Sparta. Acum, după un an, deși formația militară a fost supusă unor remanieri din mers, ea este din nou în situația de a se califica mai departe, după acel 4—0 administrat fotbaliștilor islandezi de la Fram.Așadar, Steaua București joacă azi la Reykjavik (meciul începe la ora 19, ora Bucureștiului) cu gindul la turul doi al C.C.E., pentru care a și luat o opțiune hotăritoare cu două săptă- mîni în urmă la București. Campionii noștri, ajunși în friguroasa capitală
In „Cupa cupelor**: Dinamo București — 

o meritată calificare
• Ieri, Dinamo București — Dinamo Tirana 2-0Pronosticul general după care Dinamo București va învinge în meci retur pe Dinamo Tirana și va obține calificarea în turul secund al „Cupei cupelor" a fost ieri pe deplin confirmat. Echipa bucureșteană a cîști- gat cu 2—0 (2—0). prin punctele în

La Poitiers (Franța) a avut loc reuniunea anuală a Comitetului Internațional Buchenwald-Dora. S-a dezbătut activitatea acestui organism in perioada anterioară și 6-au stabilit sarcini pentru activitatea viitoare privind lupta împotriva oricăror manifestări de reînviere a fascismului și nazismului, a rasismului, antisemitismului și terorismului.Din țara noastră a participat, din partea Comitetului Foștilor Luptători și Veteranilor de Război împotriva Fascismului, dr. Petru Mureșan, vicepreședinte al Comitetului Internațional Buchenwald-Dora. (Agerpres)
„Micile orașe46 în peisajul noii civilizațiiO călătorie prin orașele R. D. Germane, mai mari și mai mici, oferă o imagine concludentă a operei de urbanizare desfășurate de un popor stăpin pe soarta sa și a cărui vocație creatoare, bine cunoscută. se manifestă plenar în socialism.Despre Berlin s-a scris mult, capitala tării beneficiind și de atenția vizitatorilor săi cu prilejul aniversării a 750 de ani de atestare documentară. Dar mărturii nu mai puțin grăitoare ale efortului constructiv oferă și orașele mai mici. Pretutindeni, hărnicia urbaniștilor, atenția acordată habitatului au dus la transformarea unor așezări modeste în orașe înfloritoare.Pornind din Berlin si trecînd prin marile citadele ale industriei și culturii din țara prietenă, călătorul ajunge în fermecătorul oraș Wernigerode, cetate medievală, cetate a turismului, cetate industrială astăzi, rămasă totuși armonios integrată In îmbrățișarea verde a munților Harz. Și aici, un punct de atracție ' îl constituie vechiul centru istoric, cu străduțe ce amintesc de veacurile de început ale orașului, păstrate cu grijă — iar noul se înscrie pe potrivă, mal ales Ia poalele așezării, unde cartierele de locuințe noi s-au asamblat armonios spre a nu contrasta cu vechea așezare. Uzine de înaltă tehnicitate au fost construite pe firul unor văi ce parcă nu s-ar fl pretat altor destinații.Si mai darnic în impresii este Gera. centru regional, avînd memorabila vîrstă, atestată ca oraș, de 752 ani. Originile sale ca așezare coboară Insă mult mai departe, în secolul al X-lea. Astăzi se mîn- drește cu o populație, mai ales tî- nără. ce trece de 130 000 de oameni. ca și cu faptul că de 25 de ani este centru regional și. fără îndoială. unul dintre cele mai atrăgătoare orașe din sudul tării. La Gera. reamenajarea vechiului oraș a fost făcută cu o grijă deosebită, urmărindu-se în primul rind să li se redea întreaga valoare uneia sau alteia dintre vechile sau străvechile construcții, tipice pentru această așezare din Turingia. Unele edificii istorice au fost păstrate, altele n-au mai încăput pe planșe-

„Ziua mondială a turismului**culației turistice, tot mai largi, atit interne, cit și internaționale.Prin ce se caracterizează, în linii mari, politica țării noastre de dezvoltare a bazei materiale pentru a asigura promovarea unei circulații turistice cuprinzătoare ?Caracteristica principală o constituie existența unei politici de stat, bine orientate, față de dezvoltarea turismului. Care vizează, în esență, două cerințe fundamentale. Pe de o parte, asigurarea unei dezvoltări cit mai puternice a turismului, care să aibă în vedere atit existenta unor priorități, menite să asigure valorificarea superioară a bogatului potențial turistic al României, cit și crearea unor condiții bune de circulație turistică pe întreg teritoriul țării. Pe de altă parte. îmbinarea — in cadrul acestei politici de dezvoltare — a principiilor de eficiență economică cu cele de eficiență socială.E suficient să-ți arunci astăzi privirea pe harta tării pentru a constata că baza materială necesară mișcării turistice este nu numai omniprezentă, dar și astfel re

islandeză luni seara, au avut vreme să se odihnească după drumul lung și obositor, au și lotul -întreg (fără indisponibilități, fără cartonașe). Dispun, cu alte cuvinte, de toate condițiile să realizeze iarăși un joc superior partenerilor lor din acest prim tur ’89. Au, în plus, o formă sportivă în evidentă creștere. Nu ne îndoim că toate aceste atu-uri iși vor spune cuvîntul.în asemenea condiții si la scorul știut din prima manșă, este firesc să așteptăm de la Reykjavik numai vesti bune.
Gheorghe MITROI

scrise de Mateuț și Mihăescu, în minutele 7 și 12. A urmat un șir de ocazii favorabile golului, ocazii incredibil ratate, printre care și un 11 metri, executat de Vaișcovici și respins de portarul Strakosha. Deci Vaișcovici care transformă fără greș

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului CONSTANTIN DĂSCÂLESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste RomâniaStimați tovarăși,Vă mulțumim cordial dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste România, întregului popor român pentru felicitările șl urările calde adresate cu prilejul celei de-a 45-a aniversări a Revoluției socialiste în Bulgaria.împărtășim pe deplin certitudinea dumneavoastră că relațiile multilaterale dintre Partidul Comunist Bulgar și Partidul Comunist Român, dintre Republica Populară Bulgaria și Republica Socialistă România se vor dezvolta și aprofunda in continuare, în interesul cauzei socialismului, colaborării in Balcani și în Europa, al păcii șl securității în întreaga lume, pentru bunăstarea celor două popoare ale noastre.Folosim această ocazie pentru a vă ura incă o dată dumneavoastră, dragi tovarăși, și Întregului popor român succese și mai mari în Înfăptuirea hotăririlor adoptate la cel de-al XIII-lea Congres al Partidului Comunist Român pentru edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate in țara dumneavoastră.

TODOR JIVKOV
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Bulgar, 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Populare Bulgaria

GHEORGHI ATANASOV
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Bulgaria

tele arhitecților șl în noua hartă a orașului, fie datorită gradului lor de uzură, fie datorită avarierii structurilor lor în timpul războiului sau. pur și simplu, pentru că nu semnificau ceva deosebit in istoria orașului. Au fost păstrate și restaurate însă asemenea construcții de valoare istorică precum primăria. în stil renascentist, sau aceea a teatrului, patinat de vreme. dar amintind stilul practicat pe la 1900. Si nu pare de mirare să afli că tocmai aici, și nu in cine știe ce urbe cu o populație de peste un milion de locuitori, a fost
însemnări de călătorie 

din R. D. Germanăatribuit edililor. In 1987, un premiu al Uniunii Internaționale a Arhi- tecților. Cîștigătorii sînt inginerii Lothar Barten-Reuter, Kurt Grie- bel și Hans-Georg Tiedt, cărora 11 s-a recunoscut meritul de a fi conceput și realizat transformarea centrului orașului Gera in organism urban viu. prezervindu-1 structura istorică si folosind procedee ale construcției industriale. Și, intr-adevăr, aici este o realitate strădania de a asocia de asemenea manieră construcțiile noi reabilitării vechiului patrimoniu de locuințe incit valorile culturale si trăsăturile progresiste ale trecutului să fie inserate înfățișării moderne a orașului. Cartierul Hasel- burg — aflat chiar in centrul orașului. mărginit de vestigiile zidului vechii cetăti. străzile Grosse Kir- chstrasse. Johannisstrasse altele mărturisesc pe viu niile celor ce au recreat, simplu, această străveche turingiană.S-au născut și cartiere noi. precum Lusan. care teste, cu confortul, peste persoane. Noua Gera a impus urbaniștilor probleme noi, și nu de mică importantă, vizind. în primul rînd. ridicarea calității vieții. In ultimii 15 ani. la Gera au avut loc transformări arhitecturale fără precedent. Cifrele sint grăitoare : 

și atîtea străda- pur și așezarecu totuladăpos- • 45 000

partizată și structurată incit răspunde pe deplin principiilor amintite.Principiul celor trei priorități s-a materializat și se materializează, de altfel, prin crearea unei baze materiale care a necesitat importante investiții, menite să asigure valorificarea superioară a potențialului turismului de litoral și Deltei Dunării, a turismului balnear și a turismului montan de odihnă și practicare a sporturilor de iarnă.Efectele aplicării principiilor a- mintite sînt astăzi vizibile pentru oricine vizitează România. Țărmul insorit al litoralului românesc, prin cele 12 stațiuni construite aici in anii socialismului, reprezintă in prezent o dezvoltare turistică complexă, de amploare, cum sînt puține de acest fel in Europa.Dezvoltări impresionante au cunoscut turismul balnear, cel montan și de practicare a sporturilor de iarnă. E suficient să spunem că, prin baza materială creată în ultimii douăzeci de ani, infrastructura creată de România pentru turismul de cură balneară 
penaltiurile în meciuri din campionatul național...în prima jumătate de oră. formația bucureșteană a jucat foarte bine, un joc intr-adevăr de nivel valoric european. Publicul din tribunele stadionului arhiplin a apreciat cum se cuvine realizările spectaculoase și le-a răsplătit cu ropote de aplauze. Ulterior, susținătorii bucureșteni s-au bucurat firesc de victoria și calificarea meritate, totuși s-a văzut și o oarecare insatisfacție pentru faptul că formația lor favorită n-a menți

Azi, în „Cupa U.E.F.A." :

• La București, Victoria - ValenciaAstăzi, pe terenul stadionului propriu, de la ora 15,30, echipa Victoria va încerca să răstoarne rezultatul din partida tur cu F.C. Valencia (1—3). Chiar ieri i-am întîlnit. ca spectatori la meciul Dinamo Bucu
• La Moreni, Flacăra - PortoSi la Moreni. entuziastul public local va susține echipa favorită Flacăra în meciul retur cu reputata formație portugheză F.C. Porto, (în tur. 0—2). Este de așteptat ca jucătorii din Moreni să abordeze 

• •

în oraș au fost construite sau modernizate 35 000 locuințe.La poalele Leuchtenburg, o altă veche așezare, Kahla. mic oraș, transformat cu timpul intr-un centru de producere a porțelanului și a ceramicii fine. Centru care a proliferat unități productive, de pildă Ia Sitzendorf. îmbogățind astfel faima porțelanului in Turingia și la Burgel, renumit pentru celebra sa ceramică albastră și albă. Toate aceste străvechi așezări au primit hainele noului, confort și arhitectură modernă.Și iată că la Tîrgul de primăvară de la Leipzig, care reunea atitea firme cu renume nu numai național, ci și mondial. Kahla se afla în centrul atenției prin standul combinatului său de ceramică fină. Combinat care. în fabricile sale, înmănunchează strădaniile a 17 000 de muncitori, preocupați mereu. după cum sublinia directorul unității, Klaus-Dieter Schubert, de a produce mai mult, mai ieftin șl la un nivel calitativ superior. Iar in acest scop, adăuga el, în colectivele Combinatului Kahla — de la ..centru" sau din Biirgel. din Sitzendorf ori Ilmenau — „se Insistă in primul rind asupra Inovațiilor în tehnologie". S-a umblat astfel la sectorul decorări farfurii, unde, aparent, productivitatea și calitatea „stăteau" bine. Dar, creîn- du-se o line automată, un lucrător ornează. Intr-un schimb. nu doar 800 de farfurii, ci 3 000. Se raționalizează peste tot „unde sint probleme", ridieîndu-se mereu nivelul tehnologic. Si iată că acum, cu un număr constant de angajați și cu un consum mai redus de materiale, combinatul realizează o producție dublă și la un nivel calitativ ce sporește faima meșterilor turingieni.Iar eficientlzarea producției, mărcile și pfeningii astfel economisiți își fac efectul peste tot. inclusiv în fiecare nou cartier, in fiecare străvechi edificiu reconstruit, în fiecare familie din aceste cindva orășele de provincie. în care nivelul de civilizație creste în ritmul progresului întregii țări.
Ștefan ZAIDES

se situează In prezent pe unul din primele locuri din lume. De asemenea, prin dezvoltarea din ultimii ani a unor stațiuni ca Poiana Brașov, Sinaia, Predeal, Durau ș.a., turismul montan și de practicare a sporturilor de iarnă a apropiat România — și la această categorie de turism — de țările avansate in acest domeniu.
Principiul corelării dezvoltării 

turismului cu dezvoltarea urbană a 
țării s-a materializat și se materializează și el cu rezultate dintre cele mai bune.Ce relevă eforturile făcute de țara noastră pentru dezvoltarea bazei materiale ? Faptul că turismul ocupă un loc distinct in dezvoltarea armonioasă a țării, că el este privit ca un important factQr de asigurare a instruirii și refacerii forțelor poporului, că România și-a creat o bază materială care permite o cit mai intensă circulație turistică în condițiile de civilizație ale vieții contemporane.

Constantin PRIESCU

nut pînă la sfirșitul meciului același nivel de calitate tactică și tehnică. Dinamo București și toți jucătorii trebuie să țină cont de exigențele sporite ale întîlnirilor internaționale și de dorința publicului ca echipa să obțină performante în „Cupa cupelor".S-au evidențiat Stelea, Rednic șl Mihăescu.O notă bună se cuvine echipei albaneze pentru combativitatea arătată ieri și pentru clasa unor jucători ca Demolări, Ferko și Abazi.
rești — Dinamo Tirana, pe jucătorii echipei Victoria și pe antrenorul lor. Florin Halagian. Ei ne-au declarat că sînt deciși să joace șansa calificării pînă la capăt, cu toată ambiția, cu toată energie și priceperea de care sint capabili.
fără complexe această dificilă partidă, să joace cu toată dăruirea pentru culorile clubului lor. întrecerea va începe la ora 15.

Valerlu MIRONESCU



Ms patra Conaresgi al W-lea al partidului— 
urieutâri fundanenude ale politicii externe a României socialiste

Calea tratativelor - cale a înțelegerii, 
destinderii și păcii

România a acționat și acționează cu toată fermitatea pen
tru eliminarea politicii de forță și de amenințare cu forța, pentru 
încetarea tuturor conflictelor militare din diferite zone ale lumii 
și soluționarea acestora, a oricăror probleme litigioase dintre sta
te numai și numai pe cale pașnică, prin tratative. Oricît de înde
lungate și grele ar fi tratativele, negocierile reprezintă singura 
cale rațională de soluționare a problemelor litigioase dintre state, 
singura alternativă la folosirea forței și a acțiunilor militare.

NICOLAE CEAUȘEȘCU

PRAGA
încheierea convorbirilor cehoslovaco-polone

Ampla dezbatere, de către întregul partid și întregul popor, a problemelor fundamentale ale construcției socialiste în țara noastră așa cum sînt ele prefigurate în Tezele pentru Congresul al XIV-lea, în proiectul Programului-Directivă, prilej de însuflețitor bilanț al mărețelor rezultate obținute pe calea făuririi noii orînduiri, pune In lumină. în același timp, activitatea prodigioasă a partidului și statului nostru pe planul vieții internaționale, în favoarea păcii, înțelegerii și cooperării. Aceasta evidențiază, o dată mai mult, interacțiunea strînsă dintre politica internă și cea externă a României socialiste, dintre preocuparea pentru înfăptuirea grandioaselor obiective menite să asigure înălțarea țării pe noi culmi de progres și civilizație și eforturile pentru crearea unor condiții de pace și liniște, vital necesare materializării programelor de dezvoltare stabilite.
Politica de forță — gene

ratoare de încordare și con
flicte. întreaga evoluție a vieții politice Internaționale confirmă pe deplin justețea și realismul orientărilor politicii externe românești, concluziilor și aprecierilor tovarășului Nicolae Ceaușeșcu cu privire la tendințele noi ce se manifestă pe plan mondial, la căile și mijloacele de soluționare a complexelor probleme ale lumii de azi. Una dintre orientările constante ale politicii externe românești, puternic reafirmată în Tezele pentru cel de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român, o reprezintă necesitatea eliminării forței sl amenințării cu forța din relațiile internaționale. soluționării conflictelor și litigiilor numai si numai pe calea tratativelor, prin mijloace politice.Realitatea demonstrează că, în ciuda lecțiilor tragice ale celei de-a doua conflagrații mondiale, pe întinse regiuni ale globului, practic, armele n-au tăcut nici o clipă. Potrivit datelor furnizate de Institutul pentru apărarea păcii de la Stockholm. S.I.P.R.I., numai în 1988 s-au înregistrat 33 de conflicte armate, care au provocat moartea a peste 400 000 de persoane.Făcind o analiză profundă a desfășurării evenimentelor, tovarășul Nicolae Ceaușeșcu a evidential că una din cauzele principale ale stărilor de încordare și conflict este determinată tocmai de faptul că politica de forță și de amenințare cu forța, care a dus la izbucnirea celor două conflagrații mondiale, a continuat să prevaleze asupra căii diplomatice. Multe din conflictele actuale și stările de încordare — arată secretarul general al partidului — sînt rezultatul politicii cercurilor Imperialiste de forță și dictat, de a- mestec în treburile altor state, de încălcare a independentei și suveranității. în același timp, în prezent. aproape toate conflictele în care sint angajate multe țări în curs de dezvoltare sint. într-o formă sau alta, rezultatul nemijlocit al politicii imperialiste de dezbinare a statelor — pentru a putea. în acest fel, să le domine mai ușor.Fundamentală în gîndirea tovarășului Nicolae Ceaușeșcu este teza— reafirmată în repetate rinduri în documentele de partid și de stat — conform căreia recurgerea Ia forță, la mijloacele militare n-a dus niciodată și nici nu poate duce la o soluționare reală și trainică a problemelor. Exemple pot fi date fără număr, ele dovedind că in nici o perioadă a istoriei politica de agresiune, dictatul n-au soluționat problemele ; dimpotrivă, ele n-au făcut altceva decit să le complice si mai mult, să le agraveze, să accentueze neîncrederea, să genereze noi focare de tensiune și conflict, să compromită relațiile dintre statele respective pe perioade îndelungate.O altă consecință a recurgerii la arme in locul negocierilor este a- ceea că ea stimulează cursa înarmărilor și comerțul de arme, ali- mentînd primejdiile la adresa păcii și stabilității în lume, primejdii care— în condițiile existentei unor imense arsenale nucleare — pot pune sub semnul întrebării însăși existenta omenirii, știut fiind că un conflict nuclear, chiar „local", va degenera intr-o conflagrație pustiitoare.

ILE DE PRESA 
e scurt

PRIMIRE LA BEIJING. Wan LI, președintele Comitetului Permanent al Adunării Naționale Populare a R.P. Chineze, l-a primit la Beijing pe Egon Krenz, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.S.U.G., vicepreședinte al Consiliului de Stat al R.D. Germane. Au fost abordate aspecte ale relațiilor bilaterale, informează agenția China Nouă.ADUNAREA COMUNĂ ANUALĂ a Fondului Monetar Internațional si Băncii Mondiale (B.I.R.D.),

Negocierile — unica 
„armă" rațională. Pornind tocmai de la această realitate inexorabilă, România a militat și militează cu consecvență pentru încetarea tuturor conflictelor și diferendelor dintre state, pentru trecerea la soluționarea problemelor litigioase numai și numai pe calea tratativelor pașnice, prin negocieri. In concordanță cu aceste preocupări statornice, tara noastră a întreprins multiple demersuri, a avansat numeroase inițiative în cadrul O.N.U., in diverse alte organisme și reuniuni internaționale. Ideea eliminării politicii de forță si reglementării pe cale pașnică a tuturor problemelor litigioase se regăsește în documente programatice ale partidului și statului nostru. în tratate, declarații, acte solemne semnate cu alte state, în realizarea acestor obiective, partidul și statul nostru au pornit și pornesc de la ideea de bază că respectarea independentei si suveranității naționale, a egalității in drepturi, respingerea oricărui amestec din afară, renunțarea la forță și rezolvarea pe cale pașnică a tuturor chestiunilor litigioase reprezintă exigente majore ale normalizării vieții internaționale, ale promovării destinderii și cooperării între state.Un alt element definitoriu al gîn- dirii secretarului general al partidului cu privire la reglementarea diferendelor — așa cum se reflectă si în Tezele pentru Congresul al XIV-lea — este ideea potrivit căreia nu există problemă litigioasă, situație conflictuală, indiferent cit de complicată, care să nu poată fi soluționată pe căi politice. Desigur, datorită complexității unor probleme, nu întotdeauna tratativele pot ponduoe rapid la rezolvarea lor ; uneori, pe calea spre înțelegere apar obstacole a căror depășire se poate dovedi îndelungată, dificillă. Dar oricît de îndelungate și de grele ar fi negocierile, oricîte eforturi ar necesita, ele sînt infinit de preferat pierderilor umane, distrugerilor. războiului. Esențial este ca părțile șă acționeze cu răbdare și perseverență. să contribuie la netezirea terenului spre realizarea de înțelegeri. Calea negocierilor este singura cale rațională, singura care servește intereselor fiecărui popor, intereselor generale ale dezvoltării și păeil.

Multiple demersuri și ini
țiative constructive. In sPlritul acestei poziții, țara noastră a desfășurat o amplă activitate de statuare pe plan mondial a principiului reglementării pe cale pașnică, prin tratative a tuturor conflictelor militare, a oricăror probleme litigioase dintre state, intreprinzînd lh O.N.U. multiple inițiative, prezentind propuneri de amplă rezonantă. Intre acestea se înscriu, prin importanta lor. Apelul solemn către toate statele aflate în conflict de încetare fără întirziere a acțiunilor armate și de soluționare a problemelor dintre ele pe calea tratativelor și Angajamentul statelor membre ale O.N.U. de a reglementa stările de încordare și conflict, diferendele e- xistente pe cale politică, de a se abține de la folosirea forței si amenințarea cu forța, de la orice intervenție în treburile interne ale altor state, „Declarația privind reglementarea pașnică a diferendelor internaționale", ca și propunerea de a se crea o comisie permanentă a O.N.U. pentru bune oficii, mediere sau conciliere, la care să recurgă statele în conflict.Dar România nu s-a mulțumit numai cu prezentarea de propuneri și inițiative menite să înscrie ideea imperativului negocierilor in rezoluții sau alte documente ale marilor foruri internaționale ; in același timp, țara noastră a desfășurat o vastă și susținută activitate pentru afirmarea tratativelor pe arena mondială, pentru transformarea lor in unica metodă de soluționare a situațiilor conflictuale, a diferendelor dintre state. In această direcție, în absolut toate imprejurările. indiferent de locul în care s-a ivit un conflict sau o problemă litigioasă, tara noastră, președintele Republicii s-au pronunțat întotdeauna cu neabătută consecventă pentru solutionarea lor pașnică. Și viața a confirmat pe deplin justețea acestei poziții pe care s-a situat permanent România socialistă. In prezent, în lume sint unele semne bune ; s-a

la care participă delegații oficiale din 152 de state, și-a început lucrările marți la Washington. în luările de cuvint ale tuturor vorbitorilor din prima ședință s-a constatat printre altele că deceniul care este pe cale de a se încheia a fost „marcat de criza datoriilor".
RAPORT AL O.M.S. Aproape un miliard de persoane, care reprezintă o cincime din populația mondială, suferă de boli sau subnutriție. se arată în raportul anual al Organizației Mondiale a Sănă

trecut la soluționarea unor conflicte prin tratative. Statele implicate în conflicte au început să-și dea seama că ele sînt doar „pioni" ai politicii imperialiste de dezbinare și apreciază că este imperios necesar să se așeze la masa tratativelor și să-și rezolve pe cale politică diferendele, dejucind astfel tacticile pe care imperialismul și-a bazat întotdeauna politica.
Contribuții concrete la li

chidarea focarelor de con
flict. După cum este cunoscut, în Orientul Mijlociu ideea convocării unei conferințe internaționale de pace, cu participarea tuturor părților interesate, inclusiv a O.E.P. și a noului stat palestinian, precum și a Israelului, care să ducă la găsirea unei soluții generale, la instaurarea unei păci trainice și juste în această zonă — idee a cărei inițiatoare a fost România — cîștigă tot mai mult teren. Situația actuală este favorabilă trecerii la organizarea unei asemenea conferințe internaționale privind Orientul Mijlociu.In legătură cu Afganistanul, de pildă. România a subliniat că este necesar să înceteze orice sprijin militar străin acordat unor forte de opoziție, să se acționeze pentru realizarea într-un timp cît mai scurt a unei conferințe cu participarea guvernului afgan si a forțelor de opoziție, care să ducă Ia încetarea luptelor, pentru a se putea trece Ia elaborarea unui program care să corespundă intereselor poporului afgan — de dezvoltare eco- nomico-socială, de asigurare a independenței și suveranității poporului. Cererea ne care a adresat-o. foarte recent, României președintele Afganistanului, în sensul de a ajuta la reglementarea problemelor existente pa calea unei reconcilieri naționale reprezintă' tocmai o recunoaștere a poziției consecvente a tării noastre de promotoare a soluțiilor politice pentru totalitatea conflictelor, indiferent de caracterul lor. de zona în care s-ar produce.In același spirit, tara noastră a salutat hotărirea Vietnamului de a-și retrage trupele din Cambodgia și si-a exprimat speranța că se va ajunge la reconciliere națională, la un guvern de unitate națională, care să asigure dezvoltarea democratică, indeoendentă și nealiniată a Cam- bodgiei.încă de la început. România a sprijinit procesul de pace în curs de desfășurare din America Centrală și s-a pronunțat pentru respectarea drepturilor statelor din zonă de a-și asigura viitorul în mod independent, fără nici un amestec din afară.Tara noastră s-a declarat, totodată. pentru solutionarea pe cale pașnică a problemelor din Africa, pentru eliminarea ultimelor rămășițe ale colonialismului, pentru încetarea oricărui amestec în treburile interne ale țărilor din această regiune. a tuturor acțiunilor subversive și de destabilizare. Evoluțiile din această zonă, primii pași pe calea unei reglementări a situațiilor din Angola și Mozambic, trecerea la procesul de acordare a independentei Namibiei evidențiază justețea pozițiilor României, a demersurilor pentru înlocuirea forței cu tratativele în solutionarea conflictelor.Generalizarea folosirii „armelor" rațiunii, permanentizarea „confruntărilor" numai șl numai la masa negocierilor, in vederea soluționării conflictelor, eliminarea definitivă din arsenalele statelor a armelor care ucid și distrug ar scuti popoarele. omenirea de mari suferințe și uriașe pierderi materiale. Iată calea, singura valabilă, de soluționare a problemelor litigioase, la a cărei întronare in viața internațională, așa cum se subliniază în Tezele pentru Congres, partidul și statul nostru, tovarășul Nicolae Ceaușeșcu și-au adus și își aduc o contribuție deosebit de valoroasă. Tocmai de aceea, pe toate meridianele globului se bucură de o atît de înaltă apreciere politica de pace, înțelegere și colaborare a tării noastre, politică ce militează pentru soluționarea problemelor majore ce confruntă omenirea cu contribuția tuturor statelor, pentru eliminarea forței și dictatului din relațiile interstatale, pentru făurirea unei lumi mai bune și mai drepte.

Nicolae PLOPEANU

tății (O.M.S.), dat publicității Ia Geneva. în tarile cele mai sărace cheltuielile în materie de sănătate nu depășesc 5 dolari pe locuitor, în vreme ce în statele dezvoltate occidentale, nivelul acestora se situează în jurul cifrei de 400 de dolari anual pe locuitor. în acest sens. O.M.S. consideră că. dacă in țările în curs de dezvoltare ar crește cheltuielile în materie de sănătate doar cu doi dolari pe locuitor. ar putea fi imunizați toți copii, eradicată poliomielita și asigurate medicamentele necesare într-o serie întreagă de boli endemice.CONVORBIRI A^IERICANO- NIPONE. Vicepreședintele S.U.A., Dan Quayle, și-a încheiat vizita oficială în Japonia, unde a conferit cu primul-ministru nipon, To- shiki Kaifu. și cu alte oficialități

Lucrările sesiunii O.N.U.

Problemele dezarmării si lichidării subdezvoltării 
in centrul dezbaterilor din Adunarea Generală

NAȚIUNILE UNITE 26 (Agerpres). — Dezbaterile de politică generală 
ale celei de-a'44-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U. au pus in evi
dență necesitatea realizării dezarmării, in special nucleare, a extinderii 
securității internaționale și soluționării pașnice a conflictelor regionale. 
Totodată, vorbitorii au dat glas preocupării față de situația economică 
mondială,, afectată de subdezvoltare, de repartizarea inegală a avuției 
lumii, de agravarea problemei datoriilor externe ale țărilor în curs de 
dezvoltare..Vicecancelarul și ministrul de externe al Austriei, Alois Mock, a declarat că țara sa sprijină pe deplin inițiativele îndreptate spre limitarea și interzicerea armelor nucleare, chimice și bacteriologice. însănătoșirea climatului internațional, soluționarea a numeroase probleme conflictuale regionale pe calea negocierilor, tendințele pozitive din relațiile internaționale ne determină să ne aducem o contribuție activă, continuă la cauza înfăptuirii unei lumi mai bune — a arătat vorbitorul.Exprimînd satisfacția pentru schimbările pozitive care au început să se producă pe arena internațională. după o lungă perioadă de încordare. președintele Prezidiului R.S.F.I., Janez Drnovșek, a avertizat că încă nu s-a ajuns la starea de lucruri dorită. Destinderea este departe de a fi devenit universală, deoarece numeroase zone de pe glob sint afectate de conflicte. Pe de altă parte, destinderea politică Est-Vest nu a fost urmată de o destindere economică pe coordonata Nord-Sud, a subliniat el în intervenție, reamintind aprecierea făcută de cea de-a IX-a Conferință la nivel înalt a mișcării de nealiniere. anume că „o destindere lipsită de conținut economic nu poate dura". în context președintele Prezidiului R.S.F.I. a evocat acuta problemă a datoriei externe. a cărei soluționare nu mai poate fi aminată.Exprimînd sprijinul pentru dreptul tuturor popoarelor aflate sub dominație sau ocupație colonială ori străină la autodeterminare și independență. vorbitorul a subliniat necesitatea ca O.E.P., reprezentantul legitim al poporului palestinian, să primească un răspuns • demn și constructiv din partea celorlalți factori principali de care depinde procesul de pace în Orientul Mijlociu.El a arătat că țările membre ale mișcării de nealiniere sint gata să-și asume partea de responsabilitate în eforturile de soluționare a problemelor comune ale omenirii.Sănătatea economică, asigurarea unei bune calități a mediului înconjurător, precum și marile probleme ale războiului și păcii reprezintă principalele urgențe ale secolului XXI, a subliniat președintele S.U.A., George Bush. în intervenția sa. El a recunoscut că prea multe țări în curs de dezvoltare se zbat. în prezent, sub povara datoriei externe, care a făcut progresul practic imposibil pentru ele.In problema mediului înconjurător. președintele S.U.A. s-a pronunțat pentru realizarea unui demers international cu scopul găsirii „unor soluții comune, la probleme comune".Referindu-se la situațiile conflictuale din lume, șeful de stat american a relevat necesitatea ca organizația mondială să-și multiplice eforturile în sprijinul demersurilor de pace făcuta in diferite zone de conflict de pe glob.
Împotriva amestecului în treburile interne

Protest al K.P. Chineze adresat FranțeiBEIJING 26 (Agerpres). — Guvernul R.P. Chineze a adresat un protest ferm guvernului francez deoarece a îngăduit organizarea, la Paris, a „congresului de constituire" a organizației autointitulate „Frontul pentru democrație în China", informează agenția China Nouă. în
Acțiuni în favoarea păcii 

în zona Asiei și PacificuluiNEW DELHI 26 (Agerpres). — La New Delhi s-a încheiat, etapa finală a seminarului internațional „Mișcarea pentru pace în regiunea Asiei și Pacificului", organizată de Consiliul Mondial al Păcii și Organizația Pan- indiană a Păcii și Solidarității. Au participat reprezentanți din 30 de țări.In centrul atenției s-a aflat problema imperativului încheierii tratatului privind interzicerea experiențelor cu arma nucleară. Participanții au arătat că în cadrul eforturilor de instaurare a păcii și înțelegerii reciproce un rol crescînd îl joacă, în perioada actuală, organizațiile neguvernamentale și mișcările de masă, care pot da un nou impuls procesului de dezarmare nucleară.
Pregătiri în vederea alegerilor din NamibiaWINDHOEK 26 (Agerpres). — In Namibia s-a încheiat procesul de înregistrare a alegătorilor pe listele de vot destinate scrutinului din noiembrie pentru Adunarea Constituantă. După cum a precizat reprezentantul administratorului general al Namibiei, pe aceste liste si-au înscris numele circa 699 000 de persoane. La scrutin vor lua parte și 9 811 de namibieni care trăiesc în R.S.A.

japoneze. Au fost abordate probleme ale contenciosului comercial dintre cele două țări, precum și cele legate de Tratatul de securitate japono-american.REDESCHIDEREA TRAFICULUI PE SHAT EL ARAB. Un vas irakian de mare capacitate a părăsit la 25 septembrie portul Bassra. redeschizind astfel traficul pe Shat El Arab, care a fost închis timp de nouă ani, ca urmare a conflictului militar ira- kiano-iranian — informează a- fientia INA.SECETĂ. O puternică secetă s-a abătut asupra regiunilor din nordul Chinei. Agenția China Nouă relatează că sînt afectate circa 20 milioane ha terenuri agricole — a cincea parte â suprafeței arabile a țării. Seceta se manifestă deosebit

Statele Unite sînt gata să facă pașii necesari în direcția încheierii unui acord prin care să se interzică și să se elimine toate armele chimice, a afirmat președintele Bush a- bordind acest aspect al dezarmării, alături de cele privind reducerea armamentelor strategice si convenționale. în context, el a subliniat că acordurile recent încheiate la nivelul miniștrilor de externe reprezintă semne ale unei noi atitudini ce definesc relațiile dintre S.U.A. și U.R.S.S.In intervenția sa, președintele american a abordat, de asemenea, problema traficului de stupefiante, definit ca „o amenințare neconven- tională la adresa păcii și securității internaționale".Relațiile dintre țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare s-au deteriorat in ultimul deceniu la fel ca și situația generală, iar aceasta datorită apăsătoarei poveri a datoriei externe și a bazei inechitabile pe care se desfășoară comerțul Nord- Sud. a spus președintele Venezuelei, Carlos Andres Perez. Criza datoriei afectează mai mult decit stabilitatea țărilor debitoare: echilibrul politic mondial însuși este amenințat de a- ceastă situație care impune o soluție urgentă.„Pericolul unei explozii sociale, care ar cuprinde peste un miliard de oameni, nu va putea fi evitat, iar consecințele vor fi simțite și în țările industrializate" — a avertizat președintei» Venezuelei In alocuțiunea sa.Problemele prioritare ale contemporaneității — a subliniat în alocuțiunea sa ministrul afacerilor externe al R.P. Polone, Krzysztof Skubi- szewski. sînt limitarea înarmărilor, reducerea consecventă a armelor nucleare și elaborarea unui sistem efectiv de control. Omenirea — a menționat vorbitorul — cere realizarea de noi acorduri de perspectivă în problemele dezarmării, în care fiecare stat să-și aducă contribuția sa. Asemenea acorduri trebuie să se refere Ia toate tipurile de arme și să se extindă asupra tuturor regiunilor lumii. „Considerăm că toate țările — indiferent de mărimea sau potențialul lor — poartă răspunderea pentru dezarmare".Ministrul aîgerian a! afacerilor externe. Sid Ahmed Ghozali, a subliniat necesitatea adoptării de către Consiliul de Securitate a măsurilor necesare pentru realizarea retragerii trupelor israe- liene din sudul Libanului și respectarea drepturilor poporului pa- festihiăn. inclusiv dreptul la Uti stat propriu, independent. In acest context. el s-a pronunțat pentru convocarea unei conferințe internațională în problema Orientului Mijlociu cu ^participarea, cu drepturi depline, a tuturor părților, inclusiv a Organizației pentru Eliberarea Palestinei (O.E.P.).
tr-o declarație a Ministerului Afacerilor Externe al R.P. Chineze se subliniază că o asemenea acțiune reprezintă o serioasă violare la a- dresa suveranității R.P. Chineze și o gravă intervenție în treburile sale interne.

VICTORIA 26 (Agerpres). — India și Seychelles se pronunță cu fermitate pentru apărarea zonei Oceanului Indian de orice amestec străin și de orice rivalități externe, a declarat președintele Indiei, Ramaswami Ven- kataraman, la o conferință de presă, în încheierea vizitei sale oficiale în Insulele Seychelles. Șeful statului indian a adăugat că pentru dezvoltarea economică și socială a regiunii este nevoie de pace, iar pacea este indivizibilă. Totodată, el și-a exprimat speranța că mișcarea de nealiniere va avea un rol important în asigurarea unor alegeri libere și echitabile în Namibia.
HELSINKI 26 (Agerpres). — Referindu-se la încheierea procesului de înregistrare a alegătorilor pentru scrutinul din noiembrie, reprezentantul special al secretarului general al O.N.U. pentru Namibia. Martti Ahtisaari, a subliniat că in cursul acestui proces, desfășurat sub strict control al O.N.U.. s-a înscris pe listele electorale aproape toată populația adultă a tării, practic toti cei care doresc să ia parte la scrutin.

de puternic în provincia Shang- dong. fiind afectate si cîteva orașe din provincia Liaoning.
POPULAȚIA BOTSWANEI. Primul recensămînt modern al populației si caselor de locuit în statul african Botswana va avea loc în august 1991. Potrivit ziarului „The Daily News" din Gaborone. între 1971 si 1981. populația tării a crescut de la o jumătate de milion la un milion, rata de creștere anuală fiind de 4.7 la mie.
TEZAUR NUMISMATIC, !n cursul demolării unui castel situat în apropiere de Valencia (Spania orientală) a fo=t descoper t un inestimabil tezaur numismatic, de peste 4 kg, format d'n 200 de monede din aur și care datează din secolele 17, 18 și 19.

PRAGA 26 (Agerpres). — La încheierea convorbirilor dintre Milos Jakes, secretar general al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, și Mieczy- slaw Rakowski, prim-secretar al C.C. al Partidului Muncitoresc Unit din Polonia, care a efectuat o vizită în capitala cehoslovacă, a fost dat publicității un comunicat care subliniază că cele două părți s-au informat reciproc în legătură cu sarcinile fundamentale ce stau în fata celor două partide, precum și asu
Perspectivele unui acord de reducere 
a armelor nucleare strategice ofensive 

Un interviu al ministrului de externe al U.R.S.S.MOSCOVA 26 (Agerpres). — Ministrul de externe al U.R.S.S., Eduârd Sevardnadze. a declarat. într-un interviu acordat televiziunii sovietice, că în urma recentelor convorbiri avute cu președintele S.U.A. si cu secretarul de stat american au fost deblocate pregătirile în ve
BUDAPESTA: Plenara C.C. al P.M.S.U.BUDAPESTA 26 (Agerpres). — La Budapesta s-au desfășurat lucrările plenarei C.C. al P.M.S.U. Comunicatul de presă transmis de agenția M.T.I. menționează că plenara a dezbătut și aprobat proiectul de raport ce urmează a fi pre

ORIENTUL MIJLOCIU
• Continuă eforturile pentru reglementarea situației din Liban • Vi
zita la Alger a președintelui statului Palestina, Yasser Arafat • Consiliul Ligii 
Arabe condamnă testarea de către Israel a unei rachete cu rază medie 

de acțiuneBEIRUT 26 (Agerpres). — Trimisul Ligii Arabe Ia Beirut, Lakhdar Ibra- himi, a invitat oficial deputății libanezi să se reunească, la 30 septembrie, în Arabia Saudită pentru a dezbate reformele politice necesare în Liban și realizarea unui acord național.In conformitate cu planul de pace elaborat de Comitetul tripartit al Ligii Arabe, parlamentarii ar urma să aprobe reformele constituționale ținînd seama de realitățile politice naționale, să aleagă un nou șef al statului și să abordeze problema retragerii trupelor străine din Liban după formarea unui guvern de reconciliere națională.După cum relatează agențiile de presă. Ia Beirut. în ultimele 24 de ore nu s-au înregistrat incidente. Revenirea la calm este rezultatul acceptării de către toate părțile a propunerilor privind încetarea focului în întregul Liban.Aproximativ 7 000 de copil venițî din toate regiunile Libanului s-au reunit in localitatea Khiara (valea Bekaaț, în cadrul unei manifestări consacrate Inițierii unui nou proces în direcția instaurării păcii în Liban. Acțiunea s-a desfășurat sub egida UNICEF și este prima de acest fel de la izbucnirea războiului civil dintre forțele libaneze aflate în con- tlict.BEIRUT 26 (Agerpres). — Avioanele de luptă Israeliene și-au inten
R.F.G.: Apeluri la intensificarea 

luptei împotriva neonazismuluiBONN (Agerpres). — In localitatea vest-germană Bielefeld s-a desfășurat congresul national antifascist al elevilor din R. F. Germania. Reprezentanții a sase milioane de elevi din toate regiunile R.F.G. au adresat un apel la intensificarea luptei împotriva proliferării neonazismului. Totodată. relevă agenția A.D.N.. partici- panții au abordat probleme privind cauzele neonazismului si modul în care elevii pot acționa pentru contracararea acestui fenomen. Delegații si-au exprimat profunda îngrijorare în legătură cu intrarea unor

Lungul drum de la vorbe la fapte
Bătălia de la Solferino dintre 

francezi și austrieci (1859) a intrat 
in istorie ca una din cele mai singe- 
roase și mai crude, pe lingă cei ră
puși imediat, mii și mii de răniți 
care mai puteau fi salvați stingîn- 
du-se in chinuri atroce pe timpul 
de luptă pentru că nu a fost nimeni 
care să le poată veni in ajutor. 
Martor ocular, tinărul elvețian 
Henri Dunant a fost profund im
presionat, in mintea Iul încolțind 
ideea umanitară de a crea un orga
nism menit să ușureze soarta vic
timelor conflictelor armate — ră- 
niții și prizonierii de război. Ideea 
se materializează in 1863 prin crea
rea, la Geneva, a mișcării de Cruce 
Roșie, iar un an mai tirziu, prin 
semnarea unei convenții internațio
nale — eveniment de la care s-au 
împlinit, nu de mult, 135 de ani, 
prilej, desigur, de felurite reflecții 
și concluzii.

în primul rînd, că singura soluție 
radicală pentru a curma suferințele 
fără număr pricinuite de război este 
însăși excluderea războiului din 
viața societății. Pentru că, în ciuda 
convenției amintite, completată în
tre timp cu altele (cum ar fi, de 
pildă, protejarea populației civile 
din teritoriile ocupate), izvorite din 
aceleași considerente umanitare, 
conflictele armate au devenit tot 
mai ucigătoare, culminînd cu cea 
de-a doua conflagrație mondială, 
declanșată cu o jumătate de secol 
in urmă. Ar fi fost de crezut că 
după această imensă vărsare de 
singe se vor trage învățămintele 
cuvenite, că războiul va fi pus in 
afara legii. Lucru care nu s-a în- 
timplat, din nefericire, așa cum a- 
testă multiplele conflicte așa-zis lo
cale din perioada postbelică, ca și 
tragicele războaie civile, soldate cu 
un număr uriaș de victime — peste 
20 de milioane. Pe de altă parte, tot 
in perioada postbelică tehnica mili
tară a evoluat enorm, s-au creat 
arme, inclusiv nucleare și chimice, 
cu o forță de distrugere fără pre
cedent. 

pra situației economice si politice din Cehoslovacia și Polonia. Au fost examinate, de asemenea, probleme internaționale actuale, evidentiin- du-se sprijinul față de inițiativele țărilor socialiste vizînd întărirea păcii, reducerea și lichidarea armelor nucleare și a celor conventionale. condamnîndu-se încercările anumitor forte de a se amesteca în treburile interne ale țărilor socialiste șau de a se modifica frontierele postbelice.

derea Încheierii unui acord sovieto- american cu privire la reducerea cu 50 la sută a armelor nucleare strategice ofensive. El a subliniat, totodată. că la sfîrsitul primăverii anului 1990 va avea loc o nouă î-itîl- nire la nivel înalt sovieto—americană.
zentat de Comitetul Central la viitorul congres al partidului. De asemenea, au fost dezbătute proiectul Declarației-program a P.M.S.U., alte probleme privind organizarea și pregătirea viitorului forum al partidului.

sificat zborurile de recunoaștere în spațiul aerian aL Libanului, simu- lind atacuri asupra unor întinse zone ale regiunii sudice libaneze. Corespondenții de presă din regiune relatează că aparatele au fost semnalate deasupra orașelor Tyr. Saida și a taberelor de refugiați palestinieni Miyeh Miyeh și Ain El-Hiloweh.ALGER 26 (AgerpreV). — Președintele Statului Palestina, Yasser Arafat, a efectuat o scurtă vizită la Alger, în cadrul căreia a avut convorbiri cu președintele Algeriei, Chadli Bendjedid, și cu alte oficialități. Au fost examinate probleme privind ultimele evoluții pe plan palestinian și situația din teritoriile arabe ocupate.TUNIS 26 (AgerpreS). — Consiliul Ligii Arabe a discutat la Tunis, în- tr-o sesiune specială, cererea Marii Jamahirii Arabe Libiene Populare Socialiste referitoare la testarea de către Israel, la 14 septembrie, a unei rachete cu rază medie de acțiune. ce a căzut în Marea Mediterană la 400 km nord de orașul libian Benghazi.Intr-o declarație citată de agenția MENA, Consiliul Ligii Arabe a apreciat că lansarea rachetei respective de către Israel constituie o amenințare la adresa securității naționale a țărilor arabe și a cerut condamnarea și încetarea acestor teste.
reprezentant! 'ai formațiuni! neonaziste „Republicanii" în parlamentele locale.Pe de altă parte. în orașul Bochum a avut ioc o reuniune desfășurată sub deviza „Xenofobia si extremismul de dreapta". Cu acest prilej, președintele organizației locale a sindicatelor din serviciile publice și transporturi. Berthold Kieke- busch. a arătat că sindicatele trebuie să facă totul pentru a contracara o evoluție periculoasă spre dreapta în R. F. Germania.

Iată de ce, încă in 1977, două noi 
protocoale au venit să completeze, 
potrivit condițiilor intervenite intre 
timp, convențiile existente. Or, dacă 
aceste convenții au primit girul 
a 166 de state, adică covirșitoarea 
majoritate a statelor lumii, pe cele 
două protocoale și-au pus pină in 
prezent semnătura un număr mult 
mai redus, circa jumătate, un șir 
de țări manifestând reticențe din- 
tr-un motiv sau altul.

Președintele Comitetului Interna
țional al Crucii Roșii deplîngea, cu 
prilejul recentei aniversări a pri
mei convenții de la Geneva, faptul 
că printre nesemnatari se numără, 
în primul rind, mari puteri, ca 
S.U.A., Marea Britanie, Franța. 
Adică, tocmai state unde se vor
bește atît de mult despre drepturile 
omului, dar unde se constată, în 
realitate, frecvente încălcări ale u- 
nor asemenea drepturi fundamen
tale cum ar fi dreptul la muncă, la 
educație, la îngrijirea sănătății și 
altele. Ba chiar una din țările amin
tite nu a semnat nici pină acum 
..Pactele drepturilor omului", supuse 
dezbaterii de către O.N.U. încă din 
1954, nefiind, cum se vede, de acord 
cu prevederile acestora. Refuzul de 
a semna cele două protocoale la 
convențiile de la Geneva nu consti
tuie, astfel, o surpriză, înscriindu-se 
ca o dovadă a consecvenței, dacă se 
poate spune așa, in a afirma una și 
a face alta.

Dincolo de semnificațiile ime
diate ale evenimentului. împlinirea 
a 125 de ani de la semnarea actu
lui care a premers protocoalele ră
mase in continuare ne semnate de 
cei ce, în virtutea pozițiilor decla
rate, ar fi trebuit să se numere 
printre primii semnatari, are, de a- 
ceea, și un tilc mai larg. Acela de 
a pune in lumină o dată mai mult 
cit de mare poate fi discrepanța 
dintre vorbe si fapte și cit credit 
poate fi acordat celor ce recidivea
ză sistematic in această privință.

R. CAPLESCU

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA : Cod 71 341. București Plata Sein teii nr i 1 •! 17 60 io 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale sl dlfusorll -ii- > șl Instituții. Cititorii din străinătate se pot abona prin „ROMPRESFILA TELIA" —
Sectorul export-import presă P.O. Box 12-201. telex 10376 prefir București. Calea Grlviței nr. 64—66. Tiparul : Combinatul Polltpaflc CASA SClNTEII 40 360


