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CREȘTEREA ROLULUI CONDUCĂTOR 
AL PARTIDULUI

în spiritul sarcinilor subliniate de tovarășul Nicolae Ceaușescu
proces definitoriu al perfecționării conducerii societății

PUTERNICA MOBILIZARE DE FORTE PENTRU EXECUTAREA 
TUTUROR LUCRĂRILOR AGRICOLE DE TOAMNĂ 

IN FIECARE UNITATE AGRICOIĂ, IN FIECARE IUDEI

Avînd în vedere obiectivele mărețe de dezvoltare socialistă 
și comunistă a patriei noastre, este necesar să perfecționăm conti
nuu activitatea partidului, să întărim rolul său conducător în toate 
domeniile, să acționăm cu toată fermitatea pentru ridicarea nivelu
lui politic, ideologic, a combativității, a spiritului revoluționar, pen
tru perfecționarea democrației de partid și întărirea continuă a le
găturii partidului cu clasa muncitoare, cu masele largi populare, 
cu întregul popor.

NICOLAE CEAUȘESCU

• Tn toate unitățile agricole, în toate județele se 
impun acțiuni energice pentru accelerarea la maxi
mum a ritmurilor de lucru la strînsul recoltei și însă- 
mînțarea culturilor de toamnă.

• întrucît timpul este foarte înaintat, iar realiză
rile la strînsul recoltei sînt necorespunzătoare față 
de posibilități, este absolut necesar ca pretutindeni 
să se acționeze cu toată răspunderea pentru mobi
lizarea la culesul roadelor toamnei a tuturor forțelor 
apte de muncă de la sate, pentru ca de acum, zi de 
zi, să se depășească vitezele de lucru stabilite prin 
programul acestei campanii.

® Preocuparea fiecărui specialist, a fiecărui lu
crător din agricultură trebuie să fie folosirea cu ran
dament maxim a fiecărei ore bune de lucru în cîmp 
și a mijloacelor mecanice din dotare, astfel încît, 
indiferent de modul cum va evolua vremea în conti

nuare, pînă la 10 octombrie însămînțările să fie în
cheiate pe întreaga suprafață.

© Cerința esențială este ca peste tot mecaniza
torii și specialiștii să dovedească o mare răspun
dere și exigență față de calitatea lucrărilor, respec- 
tînd riguros tehnologiile stabilite.

© Volumul mare de lucrări ce trebuie executat 
într-un timp foarte scurt impune ca organele jude
țene de partid și agricole, comitetele comunale de 
partid, consiliile populare și consiliile agroindustri
ale să facă o reevaluare critică a măsurilor pe care 
trebuie să le întreprindă de urgență în vederea îm
bunătățirii generale a activității ce se desfășoară 
acum pe ogoare, astfel încît în fiecare unitate să fie 
adoptate măsurile practice 
ierea grabnică a recoltării 
culturilor de toamnă.

care să asigure înche- 
și însămînțării tuturor

O legitate fundamentală a procesului de făurire a societății socialiste în tara noastră — evidențiată in chip pregnant după Congresul al IX-lea al partidului — este conducerea de către partid. împreună cu clasa muncitoare, cu întregul popor, a întregului proces revoluționar. Constituind unul dintre principiile esențiale ale edificării conștiente, democratice a noii orîn- duiri, conducerea tuturor domeniilor și sectoarelor de către partid asigură atît existența și funcționarea deplină a cadrului organizatoric de participare a poporului la viața eco- nomico-socială, cit și, îndeosebi, perfecționarea permanentă a modului în care se exercită rolul conducător al partidului în cadrul acesteia. „Existența și afirmarea rolului conducător al partidului politic al clasei muncitoare, Înarmat cu o concepție clară, bazată pe teoria socialismului științific interesele, porului — Congresul necesitate procesului obiectivă a construcției lui și comunismului**.tn întreaga perioadă care a trecut de la Congresul al IX-lea, teoria și

și care exprimă aspirațiile și voința pose arată în Tezele pentru al XIV-lea — imperioasă a revoluționar, constituie o desfășurării o legitate socialismu-

practica transformării revoluționare a societății bogățit cu noțiuni ca novatoare, a a secretaruluitovarășul Nicolae Ceaușescu, cu privire la aplicarea creatoare in toate domeniile a principiilor fundamentale ale socialismului științific, a teoriei revoluționare, la organizarea și funcționarea partidului comunist, la creșterea continuă a rolului său in societate, ca necesitate obiectivă a etapei actuale. Aprecierea de fond care-și are sorgintea în întreaga experiență a partidului nostru, fiind reflectată în activitatea teoretică de generalizare a acestei experiențe, este cuprinsă în teza potrivit căreia „partidul va fi puternic și iși va îndeplini rolul său numai împreună cu masele populare, cu intregul po- por“, precum și în sublinierea secretarului general al partidului precum că „tot ce am realizat pină acum este strîns legat de conducerea politică de către partid a tuturor sectoarelor de activitate. Perfecționarea conducerii socialismului, democratizarea activității economico-sociale presupun nu slăbirea, ci întărirea rolului conducător al partidului, o strinsă unitate între partid și popor,

românești s-au îm- noi teze, categorii, urmare a viziunii gindirii cutezătoare general al partidului,
aceasta reprezentind o necesitate obiectivă, garanția supremă a mersului ferm inainte spre socialism și comunism al României’*.Avînd în vedere această concluzie de o deosebită însemnătate principială și practică, adevărată piatră de temelie a teoriei și practicii revoluționare — partidul Comunist Român concepe realizarea rolului său politic conducător într-o perspectivă profund novatoare, de pe pozițiile unui organism care face parte integrantă, inseparabilă din ansamblul societății în calitate de centru vital al acesteia — partea sa cea mai conștientă sub raport ideologic și cea mai activă din punct de vedere po- litico-organizatoric. în acest sens, una dintre tezele extrem de valoroase, care exprimă esența calitativ nouă a însuși procesului practic de exercitare a rolului conducător al Partidului Comunist Român, este cea referitoare: la integrarea organică a partidului, a organelor și organizațiilor sale, a comuniștilor în viața economică și socială. „Trebuie pornit permanent — subliniază secretarul general al partidului — de la principiul că adevărata conducere de către partid a activității econo-
(Continuare în pag. a lV-a)

Aprecierile desprinse din Concluziile secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la ședința Comitetului Politic Executiv al C.C, al P.C.R., din 22 septembrie a.c., ®recum și cele făcute cu prilejul .regentei vizite de lucru în județul Ialomița cu privire la modul în care este organizată și se desfășoară actuala campanie agricolă definesc în esență obiectivele și sarcinile ce stau acum in fața comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din agricultură referitoare la termenele și condițiile de calitate în care trebuie executate recoltarea culturilor de toamnă, și -însămința- rea cerealelor păioase. Timpul este foarte înaintat, iar vremea în neașteptată răcire și tocmai de aceea in momentul de față nu există sarcini mai importante pentru mecanizatori, cooperatori, specialiști din unitățile agricole, pentru cii de strînge repede mința culturi ceste! campanii.Subordonată acestor obiective majore, perioada în care ne aflăm ridică în fața comuniștilor din agricultură, în fața tuturor oamenilor muncii de pe ogoare cerința de a nu irosi nici o oră bună de lucru în cîmp, de a folosi cu randament maxim mijloacele mecanice din dotare, astfel încît, indiferent de modul in care va evolua vremea în continuare, pină la 10 octombrie însămînțările să fie încheiate pe întreaga suprafață de 3,5 milioane hectare, iar recoltarea culturilor de toamnă, cu deosebire a porumbului, soiei, ricinului, cartofilor și. orezului, să se Nimic aceste ratori, ... . .................., , .conducere, pe ceilalți oameni ai

toți oamenii mun- decît aceea de a la adăpost cit mai recoltă, de a insă- celelăltela sateși pune întreaga neîntîrziat griul, prevăzute prin programul a-

termine in următoarele zile, nu trebuie să sustragă în zile pe mecanizatori și coope- pe specialiști și cadrele de

muncii din agricultură de la obligația lor fundamentală : aceea de a executa cit mai repede și in condiții foarte bune de calitate toate lucrările din această campanie. In înfăptuirea acestui imperativ nu pot fi admise nici un fel de justificări, nici un fel de defecțiuni, oricît de mici ar fi, mai ales acum, cind în toate unitățile se cere să fie găsite soluții practice pentru recuperarea■ semănat necesar agricole ultimul ^■irpul . . .. _ _________ ....considerabilă a vitezelor zilnice și executarea tuturor lucrărilor potrivit normelor clare și precise stabilite prin tehnologiile de producție. în acest scop este nevoie nu numai: de mobilizarea mai puternică a tuturor forțelor din agricultură la executarea lucrărilor din actuala campanie, ci și de un foarte exigent control asupra modului în care sînt folosite mijloacele mecanice și respectate regulile agrotehnice, pentru ca pretutindeni să se realizeze și chiar să se depășească ritmurile stabilite la semănat, ritmuri care pe ansamblul agriculturii trebuie sâ atingă acum cel puțin 100 000—150 000 hectare pe zi, iar la culesul porumbului, al celorlalte culturi, pe lingă mijloacele mecanice aflate în dotare, să fie mobilizată întreaga forță aptă de muncă de la sate.Sarcinile mari oamenilor muncii această perioadă „ , toate, la o reevaluare critică a măsurilor pe care > trebuie să le întreprindă organele și organizațiile de partid de la sate în vederea îmbunătățirii generale a activității ce se desfășoară acum pe ogoare. Subliniem această cerință întrucît trebuie spus că nu in toate locurile și în toate împrejurările aceste organisme au acționat cu promptitudinea

____ . restanțelor la și recoltat. Iată de ce- este ca, de la nivelul organelor centrale și județene pină la om din. agricultură, t pe. plai» să fie puse sporirea

care stau în fața din agricultură in obligă, inainte de

și fermitatea necesare în vederea înlăturării neajunsurilor ce și-au făcut loc in activitatea multor conduceri de unități și a unor specialiști, neajunsuri organizatorice care constituie, de- fapt, principala cauză a întîr- zierilor mari la semănat și la strin- . sul recoltei. Asemenea întîrzieri, cum se Înregistrează la însămînța- rea griului în unele unități agricole din județele Bacău, Sălaj, Harghita, Vaslui, Cluj, Vrancea, Botoșani, Caraș-Severin, Iași, ar fi trebuit să determine, in mod normal, măsur$’\cu totul excepționale. . in vederei sporirii la maximum posi-. bil a ritmului de muncă, inclusiv -prin concentrarea unor forțe sporite 'de natură' să asigure încheierea grabnică a .acestei lucrări. Vitezele scăzute realizate in ultimele zile la executarea acestei lucrări, ca și cele înregistrate de fapt la strînsul recoltei, îndeosebi al porumbului, . într-un număr mare de unități agricole din județele Tulcea, Arad, Galați, Timiș, Buzău, Satu Mare, Bihor. Iași. Mureș. Dolj, Mehedinți arată insă că astfel de măsuri nu numai că nu au fost luate, dar nu au fost folosite corespunzător nici măcar ■forțele repartizate inițial la semănat și strinsul recoltei. Fapt este că in ultimele zile in majoritatea unităților agricole din județele amintite 6-a lucrat sub nivelul posibilităților, al cerințelor momentului în care ne aflăm. Nu, nicidecum, nu atît pe seama precipitațiilor trebuie puse a- ceste rezultate nesatisfăcătoare. în cauză se află lipsa de fermitate față de îndeplinirea uneia dintre cele mai importante sarcini economice : accelerarea la maximum a tuturor lucrărilor agricole din această campanie. Or, pentru a realiza acest lucru este necesar să se înțeleagă că acum este nevoie de mobilizarea tuturor forțelor de care dispune agricultura noastră, sînt necesare ac-

țiuni ferme pentru eliminarea oricăror forme de încălcare a disciplinei muncii, a normelor care stabilesc sarcinile și răspunderile cadrelor de conducere și specialiștilor din agricultură. Exercitindu-și cu competență și răspundere rolul politic conducător al întregii activități din agricultură, organele și organizațiile de partid au îndatorirea de a acționa cu stăruință pentru unirea eforturilor și energiilor creatoare ale comuniștilor, ale tuturor oamenilor muncii de. la sate în desfășurarea in cele mai bune condiții a actualei campanii agricole, pentru instaurarea unui spirit de înaltă răspundere, ordine și disciplină în realizarea tuturor lucrărilor intr-o perioadă cît mai scurtă și la un nivel agrotehnic superior.

IN TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU® Oamenii muncii din agricultură raportează încheierea recoltării unor culturi și obținerea de producții mari la hectar• Comitetul județean Buzău al P.C.R. raportează îndeplinirea planului la producția-marîă industrială pe 3 ani și 10 luni din actualul cincinal
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Adunările de dări de seamă si alegeri ale organizațiilor de partid
SPIRIT REVOLUȚIONAR, INITLVUVA
ȘI RĂSPUNDERE MUNCITOREASCĂ

CONGRESUL
alXIVlea

AL P.C.R PENTRU MODERNIZAREA PRODUCTIV
Nu raportări de „metri cubi rentabili" 

ci apartamente bune de locuiți
Ce relevă o investigație privind restanțele la construcția de locuințe 

în județul Dîmbovița
tn continuarea ciclului de anchete „MAXIMA RĂSPUNDERE, EFOR

TURI SPORITE PENTRU ÎNFĂPTUIREA PROGRAMULUI DE LOCU
INȚE" („Scințeia" nr. 14 649 din 24 septembrie a.c.) supunem astăzi aten
ției unele pro&leme reieșite din investigația noastră in județul Dîmbovița.

inteia' 
ircAler,Ca pretutindeni în tară, si in județul Dîmbovița construcțiile de locuințe au cunoscut o mare dezvoltare in anii socialismului, și îndeosebi după cel de-al IX-lța Congres al partidului. După crearea judetUȚ lui. în municipiul Tirgoviște. in cele 5 orașe si in alte localități s-au înălțat circa 35 000 de apartamente, aproximativ 80 la sută din populația urbană a județului locuind în noile apartamente ridicate in ultimii 20 de ani.Deși nu s-au ridicat la nivelul planificat. si in prirpii trei ani ai cincinalului actual construcțiile de locuințe in acest județ au avut un curs ascendent. Astfel, dacă in 1986. întreprinderea de constructii-montai a județului înalta 908 apartamente, anul trecut a predat 1480. in condițiile cii si riale.Iată _______ .. .Întrenrinderii-Antrepriză structii-Montai si implicit construcțiile de locuințe in județul Dîmbovița înregistrează o situație contradictorie. Astfel, in timp ce pe cele 9 luni care au trecut de la inceputul anului producția valorică la constructii-montai si industrială _s-a realizat in proporție de peste 85 la sută, numărul de apartamente puse în funcțiune se situează in jurul a o treime din plan, respectiv mai puțin de o mie de apartamente. O primă cauză constă in faptul că de la bun inceDut a existat o discrepantă intre indicatorii valorici si cei fizici asupra căreia nu ne propunem să insistăm în articolul de fata. Tre-

creșterii productivității mun- leducerii cheltuielilor mate-insă că anul acesta indicatoriide Con-

buie arătat însă că numărul de apartamente puse în funcțiune de la începutul acestui an este mult mai mic si decit cel realizat in aceeași perioadă a anului trecut, fiind. în schimb, mult mai mare numărul celor începute si neterminate : circa 70 la sută, fată de 40 la sută. Care sint cauzele acestei situații necores- punzătoăre. ce se intreprinde pentru remedierea sa ? Iată intrebarea căreia am căutat să-i aflăm răspuns in investigația noastră pe șantiere, în discuțiile cu oameni ai .muncii și factori de răspundere în acest sector de activitate.DE CE LIPSESC UNELE CATEGORII DE PREFABRICATE. ÎN TIMP CE ALTELE PRISOSESC ? Ne aflăm pe șantierul din Tirgoviște situat în strada Salcimilor. blocul 4 A-B. Stăm de vorbă cu șeful echipei de „structuristi". Ion Mătușă.— Care este termenul punerii în funcțiune la acest bloc ?— 15 septembrie. Dar mai durează...—- Din ce cauze ?— Sint mai multe. Dar în principal din cauză ca ne lipse c plan- seele. De vreo săptămînă așteptăm unul denumit „42 dreapta**.  Dacă nu îl montăm pe acesta, nu avem nici cum să înaintăm cu pereții exteriori, care nu ne lipsesc, ci ne prisosesc. Furnizorul nostru. întreprinderea de Materiale de Construcții Doicești. preferă să facă in continuare pereți exteriori si să aibă mari restante la plansee. Aceasta in ciuda apelurilor noastre repetate, a rugăminților, a . faptului că ne ducem zi si noapte

acolo. că îi aiutăm cit putem. Este pur si simplu de neînțeles.Dialoguri similare si la alte puncte de lucru, unde intilnim aceeași situație. Plansee care sînt așteptate de săptămini si chiar luni întregi, din cauza cărora blocurile nu pot fi terminate. Este adevărat că întreprinderea de prefabricate nu-și onorează obligațiile contractuale si la alte categorii de prefabricate, cum sînt cabinele spațiale pentru băi. pereții despărțitori. Dar pe acestea
(Continuare în pag. a V-a)

Așa cum am subliniat și în relatări anterioare, adunările de dare de seamă și alegeri din organizațiile de partid se desfășoară in atmosfera de profundă efervescență politică, generată de istorica Hotărîre a Plenarei Comitetului Central al partidului ca la Congresul al XIV-lea tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU să fie reales in suprema funcție dc secretar general al partidului — chezășie sigură a înaintării hotări- te a țării noastre pe drumul socialismului și comunismului.în cadrul adunărilor generale de dări de seamă și alegeri, comuniștii dezbat, in spiritul exigentelor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, deopotrivă problemele complexe, majore ale realizării planului, in condiții de inaltă calitate și eficientă, și problemele comportării comuniștilor, ale răspunderii și rolului lor in viața unităților, in viața socială, în general. în strinsă legătură cu cerințele dezvoltării intensive a țării — obiectiv de seamă prevăzut

în documentele programatice pentru marele forum comunist — secretarul general al partidului relevă că pentru economia românească nu există in prezent problemă mai importantă decit modernizarea, aceasta constituind problema esențială a infăptuirii cu succes a socialismului și comunismului în România.De bună seamă, modernizarea, în accepțiunea dată de conducerea partidului, exprimă măsurile judicios fundamentate și rațional corelate, de ordin tehnic și organizatoric. intreprinse pe toate planurile activității productive in vederea sporirii rodniciei muncii, a fructificării tot mai bogate a importantului potențial productiv creat îndeosebi în anii care au trecut de la Congresul al IX-lea al partidului. Această cuprinzătoare acțiune. desfășurată din inițiativa și sub conducerea secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, sub îndrumarea directă a tovarășei Elena Ceaușescu, implică atra-r

gerea unor importante energii creative, vizează însăși modernizarea modului de a gindi producția. și anume în coordonatele timpului, ale societății înaintate în care, trăim, prin manifestarea unor preocupări perseverente pentru promovarea experienței înaintate, a unei receptivități maxime față de nou. față de aplicarea in practică a tot ce oferă mai valoros revoluția tehnico-științifică. probleme aflate mereu pe ordinea de zi a activității comuniștilor, a organelor și organizațiilor de partid.în dezbaterile din adunările de dări de seamă și alegeri din unitățile economice, din institute de cercetare și învățămînt sint pe larg examinate, in spirit analitic, pornindu-se de la situațiile con-
Despre modul in care,. in 

evidentă răspunderea lor și a

crete, problemele modernizării producției, . îndeosebi se dezbate modul in care fiecare comunist investit cu răspunderea finalizării unei anumite măsuri sau acțiuni de modernizare iși face, datoria, iși îndeplinește sarcina încredințată, asigurind educarea oamenilor muncii in spirit revoluționar, in spiritul abordării în mod creator a problemelor modernizării.Adunările de dări de sqamă și alegeri reprezintă și în această privință, așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu în Concluziile la ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 22 septembrie a.c.. o inaltă școală de educație politică, inclusiv o înaltă școală a democrației muncitorești.
aceste adunări, comuniștii pun în 
organizațiilor de partid din care jac 

parte pentru înfăptuirea programelor de modernizare, despre ini
țiativele și propunerile vizind adoptarea unor forme specifice 
vieții de partid pentru sprijinirea acestei acțiuni, relatări i:i
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In cadrul amplului proces de dezvoltare și modernizare a producției, la întreprinderea „Tractorul" din Brașov a luat ființă secția T-48, de fabricat motoare, dotată cj utilaje moderna, de înaltă tehnicitate. Aici se produc 17 tipuri do mo'.aaro între 25 și 105 C?, prac ic, a fiecare șapte minu'a fiind gala pentru montajul final suicansam- blele unui motor.In fotografie, aspect de Ia locul de muncă unde se prelucrează arborii cotiți.Foto : E. Dieliiseanu
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CĂRBUNE MAI MULT,
DE CALITATE SUPERIOARĂ

în abatajele întreprinderii Miniere Livezeni, din Valea Jiului. minerii, cadrele tehnico-ingi- neresti se preocupa perseverent de perfectionarea metodelor de extragere a cărbunelui, de aplicarea unor tehnologii cit mai eficiente. care să determine creșterea productivității muncii. Unul dintre interlocutori, tovarășul Ilie Șerban. secretar al comitetului de partid, ne-a relatat că întregul colectiv de mineri depune eforturi susținute pentru depășirea unor greutăți generate de condițiile de zăcămînt. pentru aplicarea unor tehnologii a- decvate de extracție a cărbunelui, astfel incit să se asigure realizarea ritmică a prevederilor de plan de către toate sectoarele Si formațiile de lucru.Una dintre tehnologiile moderne, de mare productivitate, care și-a dovedit din plin eficienta la mina Livezeni. este exploatarea in abataje cu front lung de lucru, de 150 pină la 200 metri. în asemenea a- bataje lucrează brigăzile conduse de minerii Ilinca Mircea, Vasile Florea, Valache Cristea și loan Mi- hăilescu. In primul rînd. volumul lucrărilor de pregătire și al investiției specifice pe metrul liniar de front deschis scade, cu 50 la sută. Și, fapt deosebit de important, în timp ce consumul de energie elec-, trică Ia transportul cărbunelui pe benzile diin abataj și pe flux se reduce. productivitatea muncii se dublează, atingîindu-se — ou complexele mecanizate de fabricație românească — randamente de pină la 28 tone cărbune pe post.în ultimul timp, in urma experienței acumulate, au fost aduse unele perfecționări la această metodă avansată de extragere a cărbunelui. Așa s-a ajuns la soluția înlocuirii susținerii individuale a intersecțiilor abatajului cu secțiile complexului mecanizat. în acest fel s-a eliminat manopera costisitoare de susținere individuală cu stîlpi din lemn, permițind ritmuri înalte de lucru, in condiții superioare de protecție a abatajului.în discuția purtată pe această temă cu inginenil-șef >al minei Livezeni, tovarășul loan Lăban. acesta ne-a vorbit și. despre faptul ■ că în -galeriile de bază, de la complexele mecanizate a fost introdus transportul de tip „călăreț". Este vorba despre un transportor normal TR-4, în lungime de circa 40 metri, care este montat în așa fel incit să gliseze deasupra transportorului din galeria de bază. în acest
PRODUCȚIA FIZICĂ Șl EXPORTUL 

-realizate ritmic, la inalt nivel calitativ!BUCUREȘTI : Colectivul întreprinderii de Echipamente Periferice din Capitală, puternic mobilizat in vederea obținerii unor rezultate remarcabile in producție in cinstea Congresului al XIV-lea al partidului, acordă o atenție prioritară realizării ritmice, la un inalt nivel calitativ, a tuturor sortimentelor la producția fizică și export. Ca urmare a implementării unor tehnologii noi. prin adoptarea unor soluții constructive de inalt nivel tehnic, precum și printr-o mai bună organizare a fluxului de fabricație. colectivul de aici a realizat suplimentar in perioada care a trecut din acest an produse în valoare de 22 milioane lei. Se cuvine subliniat faptul că de la începutul acestui an aici au fost asimilate în fabricație produse noi. cu înalte performante tehnice. Așa cum ne preciza tovarășa Mariana Gorneanu. secretarul comitetului de partid din întreprindere. dintre produsele noi asimilate se remarcă microcalculatoarele Junior 80 și TPD 80, echipamentele grafice Pif 03 și Pif 04, echipamente, care datorită competitivității și fiabilității ridicate au 

Intre sarcinile prioritare ale industriei constructoare de mașini se înscrie realizarea de echipamente pentru centralele electrice. Acest obiectiv se afla și in atenția colectivului de oameni oi muncii de la întreprinderea de Utilai Chimic Floiești. in imagine, o secvență de muncă de la secția cazangerie grea, unde se finalizează un subansamblu pentru industria energetică. (Foto : Eugen Dichiseanu).

fel se elimină operațiile de „scurtare" a transportorului la fiecare ciclu de înaintare. Prin noul procedeu. operația de scurtare se e- fectuează la un ciclu de avansare de 40 metri, față de 1,5 metri în vechiul sistem de lucru.Și la întreprinderea Minieră
Soluții tehnologice 

noi, eficiente

Cimpu Iui Neag se acționează cu toate forțele in vederea punerii in valoare a noi rezerve de cărbune și perfecționării organizării activității productive. In carieră, un accent deosebit se pune pe intrarea in producție a unei noi capacități. Prin impulsionarea lucrărilor de desco- pertă și organizarea muncii in schimburi prelungite, noul front de lucru a fost predat pentru extracție înainte de termen. în luna august, fapt ce a determinat creșterea producției zilnice de cărbune și realizarea peste prevederile de plan a unei însemnate cantități de cărbune cocsifica- bH. S-au evidențiat in mod deose-

fost intens solicitate la export. (Ghcorghe Ioniță).IAȘI : Oamenii muncii din industria județului Iași acționează în aceste zile cu hărnicie și abnegație pentru a intîmpina Congresul âl XIV-lea al partidului cu rezultate deosebite in toate domeniile de activitate. Ca urmare, in perioada care a trecut de la începutul anului. ei au reușit să realizeze o productie-marfă superioară valoric cu 6,3 la sută comparativ cu a- ceeași perioadă a anului 1988. în expresie fizică, economia națională a primit in plus din județul Iași mijloace de automatizare electrotehnice și electronice in valoare de peste 19 milioane lei, componente electronice și produse de mecanică fină insumind peste 20 milioane lei. utilaje și instalații pentru agricultură, aproape 300 tone profile îndoite formate la rece din benzi de oțel, mașini-unelte aș- chietoare, utilaje pentru exploatarea și prelucrarea lemnului, peste 17 000 aparate de radio. De asemenea. s-au înregistrat 14 milioane kWh energie electrică furnizată suplimentar la sistemul energetic național, aproape 2 000 mc prefabricate din beton armat. 2 700 mc cherestea, mai bine de 330 000 

bit brigăzile conduse de tehnicianul Constantin Toncea si inginerul Radu Botez.— De cîtva timp am început și exploatarea în subteran a cărbunelui — ne-a relatat inginerul Ovidiu Avramescu. directorul unității. Pină zilele trecute s-a extras cărbune nu

mai din două abataje. în care lucrează brigăzile conduse de Constantin Curea și Mihai Dudescu. De curind a intrat în producție un nou abataj, in care acționează brigada lui Vasile Munteanu. Se cuvine, de asemenea, să evidențiez brigada lui Panait Stratulat, de la.. înaintări, care muncește cu bune rezultate la deschiderea a noi cimpuri miniere. Tot pentru dezvoltarea extracției de cărbune din subteran, la mina Cimpu lui Neag se află în curs de săpare un puț cu skip, un puț auxiliar și un puț de aeraj. Toate lucrările sînt în grafic.In paralel cu activitatea susținută 

mp țesături, peste 2 milioane tricotaje și altele. Această producție superioară s-a obținut pe baza creșterii productivității muncii, peste nivelurile stabilite, perfecționării și modernizării structurilor' de producție, valorificării optime a tuturor resurselor materiale și diminuării consumurilor tehnologice. (Manole Corcaci).BÎRLAD : Acționînd tot mai bine organizat, cu hotărîrea fermă de a tntimpina Congresul al XIV-lea al partidului cu noi și elocvente fapte de muncă, puternicul colectiv al întreprinderii de Rulmenți din Bîr- lad obține remarcabile rezultate în indeplinirea ritmică, înainte de termen, a sarcinilor contractuale către partenerii din aproape 88 de țări ale lumii. Așa cum ne spunea Dumitru Berlea, directorul comercial al unității, colectivul muncitoresc birlădean și-a îndeplinit cu mult înainte de termen planul la export, pe ambele relații, pe trei trimestre din acest an, reușind pină la finele lunii septembrie să livreze suplimentar partenerilor, de peste hotare rulmenți realizați la nivel calitativ mondial în valoare de 27 milioane lei. Lansarea din 

pentru punerea !n funcțiune a noi capacități, o mare grijă se acordă bunei organizări a muncii in carieră. asigurării unui transport fluent al cărbunelui spre uzina de preparare. Pentru creșterea randamentelor la excavatoare și reducerea consumului de motorină este in curs de aplicare un program de înlocuire a motoarelor diesel cu motoare e- lectrice.La întreprinderea Minieră Valea de Brazi, măsurile tehnico-organi- zatorice care se întreprind vizează în primul rînd asigurarea liniei de front active. în acest scop a fost organizat, in condiții corespunzătoare, fluxul de transport la orizontul 400. s-a finalizat fluxul de transport în panoul 3 nord și s-au adus unele îmbunătățiri în funcționarea benzii nr. 6. Au mai contribuit la buna desfășurare a procesului de producție înființarea a două stații de pompe și acțiunea de captare a apelor de pe toate fluxurile de transport subteran. Perfecționarea activității de transport, buna organizare a muncii în abataje — domeniu în care se evidențiază brigada lui Ilie Amorăriței. din panoul 2 sud — au făcut ca productivitatea muncii să înregistreze niveluri superioare prevederilor.După cum ne-a relatat tovarășul Petru Făgaș, secretarul comitetului da partid, atenția principală se îndreaptă acum spre punerea in funcțiune a noi capaoități de producție și asigurarea unui număr sporit de posturi in cărbune. In stratul 17—18, panoul 1, blocul 7. se conturează un nou abataj frontal mecanizat. Atit pentru această nouă capacitate de producție, cit și pentru abatajul mecanizat 3 nord se pune problema ridicării pregătirii profesionale a minerilor, omogenizării formațiilor de lucru, a întăririi ordinii și disciplinei, mai ales in activitatea de transport și in aprovizionarea locurilor de muncă. Totodată, se acționează pentru îmbunătățirea asistenței tehnice in schimburile II și III.In întrecerea minerilor Văii Jiului, pe primele locuri se află colectivele de la Lonea, Cimpu lui Neag și Valea de Brazi, care au extras importante' cantități de cărbune peste plan. Dar. practic, in toate minele se depun eforturi susținute pentru sporirea producției de cărbune. astfel incit, in întimpinarea marelui forum ăl comuniștilor, să se poată raporta realizări cit mai bune în indeplinirea sarcinilor economice.
Sabin CERBUcorespondentul „Scinteii"

timp în fabricație a produselor, a- daptarea promptă la cerințele si exigențele pieței externe, urmărirea zilnică a realizării producției și livrării acesteia in devans vor da posibilitatea ca pianul pe întregul an la acest indicator să fie îndeplinit in cele mai bune condiții pină la Congrespl al XIV-lea al partidului. (Fetru Necula).TÎRGU MUREȘ : Unitate reprezentativă a industriei noastre electronice și electrotehnice, întreprinderea „Electromureș" din Tirgu Mureș se prezintă in aceste zile cu rezultate deosebite în întrecerea socialistă. La una din realizările de seamă ale colectivelor de pe cele trei platforme ale unității se referă inginerul loan Olteanu, directorul întreprinderii :— Situînd în centrul întregii noastre activități îndeplinirea exemplară a planului la export, lucrătorii de la „Electromureș" raportează că. prin modernizarea proceselor de producție, crearea unor ateliere și linii tehnologice specializate și realizarea, pe această bază, a unor produse de înaltă calitate, planul la export pe 9 luni din acest an a fost îndeplinit înainte de termen, Aceasta a creat condiții ca, în perioada care a mai rămas pină la finele lunii in curs, colectivul nostru .să realizeze, în plus față de sarcinile de plan, o producție de export în valoare de 8 milioane lei.De remarcat că. cu realizările de pină acum și devansarea unor termene de execuție și livrare din contractele încheiate cu partenerii externi. au fost create condiții ca planul la export pc întregul an să fie realizat pină la Congresul al XIV- lea al partidului, (Ghcorghe Giurgiu).MIZIL: în aceste zile de puternică mobilizare pentru realizarea exemplară a sarcinilor de plan și întimpinarea cu rezultate deosebite a celui de-al XIV-lea Congres a] partidului, colectivul de muncă de '.a întreprinderea „Relaxa" din Mizil raportează îndeplinirea sarcinilor la export aferente primilor patru ani din actualul cincinal. Avansul creat permite oamenilor muncii din această modernă unitate prahoveana să livreze in plus, la cererea partenerilor externi, pină la sfirșitul anului, produse in valoare de peste 70 milioane lei. Inginerul Nicolae Marin, directorul unității, a ținut să precizeze și faptul că acest succes se datorează asigurării la timp și in condiții de calitate a bazei materiale, aplicării tuturor prevederilor din programul de perfecționare a organizării și modernizare a proceselor de producție, întărirea ordinii și disciplinei la toate locurile de muncă, (lean Marinescu).

RECOLTA ACESTUI AN
- pusă grabnic la adăpost 
RECOLTA VIITOARE 
- pregătită cu exigență

Cum se acționează pentru 
în unități agricoleExecutarea exemplară — la timp și In condiții de cea mai bună calitate — a lucrărilor din campania agricolă de toamnă concentrează la munca in cimp practic pe toți locuitorii satelor și toate mijloacele mecanice de care dispun unitățile agricole din județul Olt. Ca o dominantă a desfășurării lucrărilor este de subliniat modul superior de organizare a întregii activități. „Măsurile luate din timp pentru mobilizarea puternică a tuturor forțelor existente și. mai ales, pentru repartizarea judicioasă a acestora pe fiecare obiectiv în parte — ne spunea tovarășul Mihai Popa, directorul general al direcției agricole județene — au

realizarea acestor obiective 
din judeful Oltpermis înregistrarea unor ritmuri de lucru înalte atit la stringerea și depozitarea recoltei de toamnă, insă- mințarea cerealelor păioase. cit și la efectuarea lucrărilor specifice de ridicare a fertilității solului, lucrări pe care le realizăm an de an. in această perioadă. pe mari suprafețe. Privite prin această prismă, fată de aceeași perioadă a anului trecut, lucrările din actuala campanie sint mult mai avansate și dau garanția încheierii lor la termenele stabilite". Aceasta este de fapt și principala concluzie a investigațiilor întreprinse în unitățile agricole din consiliul agroindustrial Valea Mare.

întreaga producție — strîn- 
sâ și pusă la adăpost într-un 
timp cit mai scurt, cu răs
pundere maximă pentru evi
tarea pierderilor. în toate cels 8 cooperative agricole — Brebeni, Bâlteni, Coteana, Ipotești, Milcov, Perieți. Priseaca și Valea Mare — și I.A.S. Brebeni. care fac parte din acest consiliu agroindustrial, majoritatea forțelor au fost concentrate la recoltarea, transportul și depozitarea porumbului, legumelor și a strugurilor. Zilnic, la munca in cimp participă peste 2 000 de cooperatori, mecanizatori și lucrători din I.A.S., la care trebuie adăugat ajutorul prețios ai celor 2 500 de elevi din cele 6 comune ale consiliului agroindustrial și din municipiul Slatina, care efectuează practica agricolă. La intrebarea : cum poate fi apreciată desfășurarea lucrărilor din actuala campanie ? — tovarășul Constantin Lupu, președintele consiliului agroindustrial, ne răspunde fără ezitare ; „Deși, datorită producțiilor ridicate pe care. le obținem, volumul lucrărilor este incomparabil mai mare, actuala campanie se desfășoară mult mai bine decit cele din anii trecuți. Și aceasta numai că am început executarea lucrărilor mai din timp, la momentul optim. Bunăoară, nicicind, la această dată, nu am avut ca acum încheiată recoltarea sfeclei de. zahăr, cultură care a ocupat 450 hectare și care in anii trecuți ne dădea marea bătaie de cap. în prezent, ne preocupă încheierea cit mai rapidă a recoltării porumbului. Din cele 4 600 hectare cultivate. 1 600 hectare le vom culege manual, iar diferența — cu mijloace mecanice. Terminind mai 

Prin organizarea temeinică o activității, recoltoreo porumbului avansează în ritm rapid. Aspect de muncă surprins la C.A.P. Priseaca, județul OH

Insăminlarea griului în condiții de cea mai bună calitate este urmărită permanent de specialiștii și mecanizatorii de la C.A.P. Valea Mare, județul Olt Fotografii : A. Papadiue

repede strînsul și depozitarea întregii recolte, avem create condiții să executăm arăturile de toamnă și celelalte lucrări de ridicare a fertilității solului în conformitate cu programele stabilite".La C.A.P. Priseaca, 11 combine au fost concentrate la recoltarea porumbului. Organizarea este exemplară. Fiecare combină este servită de două tractoare cu cite trei remorci pentru transportul cocenilor tocați la locurile de insilozare. Prezent în cimp, tovarășul Mircea Curta, directorul S.M.A. Valea Mare, ne explică modul de organizare a activității. Cele 27 de combine au fost împărțite in 4 formații, pentru a culege. într-o primă etapă. în fiecare unitate, cite 200 hectare de porumb, astfel ca să poată fi realizată cantitatea de siloz planificată. Pro- cedîndu-se in acest mod, din cele 36 000 tone prevăzute au și fost în- silozate peste 25 000 tone. Ca o problemă ce se impune a fl grabnic soluționată, ne este semnalată lipsa unor piese de schimb,-cum sînt*  lanțurile duble și o serie de curele, de a căror asigurare imediată depind evitarea staționărilor și funcționarea cu randament superior a combinelor.De la tovarășul .Mihai Popa, directorul general al direcției agricole, am reținut și un aspect care poate influenta mult accelerarea recoltării porumbului. Se pare că există anume puncte de vedere divergente în ce privește înțelegerea cerinței exprese privind recoltarea cit mai rapidă a porumbului și obligativitatea depozitării acestuia în același ritm cu recoltarea. Aceasta întrucît bazele de recepție nu preiau porumbul decit cu o umiditate mai mică de 25 la sută. Din această cauză mari cantități de porumb, cu o umiditate mai ridicată, se află depozitat 

temporar în cimp. unde, in condițiile timpului instabil, există pericolul deprecierii. Firesc, nu tot porumbul, mai ales pe terenurile irigate, are umiditatea minimă. Dar recoltarea nu trebuie oprită. Pentru aceasta bazele de recepție trebui» să vină în sprijinul unităților agricole, intrucit există soluții pentru depozitarea porumbului în spații special amenajate, unde producția poate fi adusă, prin operații tehnologice știute, la indicii de inmagazina- re ceruți.
Semănatul griului — nu*  

mai in perioada optimă, in 
condiții de cea mai bună ca
litate I .«întreaga pregătire a insă- mînțării cerealelor de toamnă — n» preciza tovarășul Mihai Popa — a avut în vedere crearea condițiilor pentru indeplinirea exemplară a sarcinii trasate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. privind obținerea in anul viitor a unei producții de peste 9 tone de grîu, p« întreaga suprafață cultivată. Experiența bună din acest an a fost generalizată, fiind aduse imbunătățirl esențiale tehnologiei de cultură". Iată, succint, cîteva din măsurii» stabilite. Amplasarea griului s-a făcut numai după cele mai bune plante premergătoare, suprafețele semănate cu griu după griu în anul intîi fiind reduse la sub 30 la sută ; sa folosește numai sămînță din categorii biologice superioare — elită și înmulțirea intîi — și au fost zonate doar soiurile de mare productivitate, cum sint Fundulea-4. Flamura 80 și 85. Lovrin 32 și 34. Fundulea- 183. Semănatul orzului s-a încheiat pe toate cele 33 000 hectare planificate cu un avans de citeva zile față de anul trecut. în prezent, au fost concentrate forțele necesare pentru încheierea însămințării griului numai in perioada optimă p» toate cele 100 080 hectare prevăzute.Pretutindeni poate fi constatată preocuparea de a se aplica cit mai corect tehnologia de cultură. La C.A.P. Valea Mare discutăm cu tovarășul Virgil Staicu, inginerul-șef al cooperativei. „De semănat mă ocup personal — ne spune. Este o lucrare de mare tehnicitate, car» impune prezența permanentă a specialistului în mijlocul mecanizatorilor. De aceea, lucrăm grupat cu to’ate mijloacele mecanice. Pină a- cum am realizat, la nivelul propus, toate verigile tehnologice premergătoare semănatului. Dar aceasta poate contribui la creșterea producției numai dacă și semănatul este de cea mai bună calitate. Pentru noi, problema esențială este să pregătim terenul de așa manieră incit să permită realizarea unei densități uniforme de 700 boabe germinabile pe metru pătrat. Doar așa putem avea 1 000—1 200 de spice recoltabile pe metru pătrat, ceea ce corespunde unei producții de 9—10 tone de griu la hectar". La I.A.S. Brebeni insă- mințarea celor 1 200 hectare cu griu este pe terminate. „Pe 5 octombrie încheiem semănatul griului — ne spune tovarășul Ion Pătran, directorul întreprinderii. Avem astfel un aVans de 5 zile față de limita perioadei optime, ceea ce, ne-a convin» experiența acestui an, va cmtărl niult in balanța producției". De altfel, pe întreg consiliul agroindustrial Valea Mare semănatul griului este mult avansat față de aceeași perioadă a anului trecut. „Vrem ca in acest an să nu mai semănăm nici un hectar cu griu după limita timpului optim — preciza Vasile Ciuciu, inginerul-șef al consiliului agroindustrial. Este un lucru posibil intrucit arăturile pentru însămințări au fost făcute din vreme, avind acum posibilitatea să lucrăm cu toate forțele la semănat. Aș adăuga, ca un fapt nou, că în toate unității» din consiliu au fost organizate loturi speciale, in total pe 1 000 hectare, unde aplicăm o tehnologia nouă, intensivă, pentru producții da 10—12 tone de grîu la hectar".Se cuvine menț onat că in toata unitățile agricole din județul Olt semănatul griului avansează rapid, ritmul zilnic depășind 9003 hectare. Faptul că la pregătirea terenului a fost organizat schimbul doi, d» noapte, cu 753 de tractoare a creat condiții pentru lărgirea frontului la semănat și inche'erea acestei lucrări in perioada optimă.

Aure! PAPADIUC
Mihai GRXGOROȘCUȚAcorespondentul „Scinteii"
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Trebuie să introducem un spirit nou, științific, revoluționar, de răs
pundere în întreaga activitate de organizare și modernizare, de dezvol
tare ecomomico-socială a patriei. Aceasta este problema fundamentală 
astăzi pentru construcția socialismului in România și în această direcție 
trebuie să ne concentrăm întreaga atenție.

NICOLAE CEAUȘESCU

k

Combativitate comunistă în promovarea nouluiCombinatul Chimic Rîmnicu Vilcea— unitate care a crescut și s-a conturat in perioada cea mai fertilă în realizări din istoria țării, inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului. Sectorul de control instalații— unde s-a desfășurat adunarea de dare de seamă și alegeri a organizației de partid — reprezintă pentru platforma chimică un adevărat „seismograf" al modului in care se desfășoară activitatea în secțiile de producție, al gradului de siguranță in exploatare și al utilizării la Capacitate a tuturor instalațiilor.„Spiritul de răspundere ai fiecărui comunist, al fiecărui om al muncii față de sarcinile profesionale ce le revin este hotăritor pentru buna funcționare a întregului combinat." Făcind această subliniere, darea de seamă a pus în fața comuniștilor din această organizație de bază răspunderile care le revin privind racordarea preocupărilor lor la cele ale întregului combinat, pentru perfecționarea activității și modernizarea fabricației. Invitația la reflecție în acest domeniu ă fost urmată, de o temeinică analiză critică și autocritică privind implicarea exigentă și responsabilă, in primul rind a membrilor organizației de partid, a întregului colectiv in verificarea, supravegherea și asigurarea „stării de sănătate" a utilajelor, instalațiilor și echipamentelor în timpul exploatării lor. Exigentă și responsabilitate care presupun, deopotrivă, un înalt grad de conștiință politică, revoluționară și competență profesională ridicată, de care trebuie să dea dovadă fiecare comunist din această organizație de partid, independent de specialitatea sa. de faptul că este Inginer, tehnician sau muncitor.„Prin specificul activității noastre— a precizat fiziciană Luminița Avram — avem posibilitatea să observăm zonele nevralgice din toate instalațiile combinatului. Este bine că am informat conducerile secțiilor de producție și. cîteodată, am propus soluții de remediere ori de perfecționare. Din păcate însă, adeseori inițiativa noastră s-a oprit aici.

fără fără să să urmărim pină la capăt și ne implicăm cu toată răspunderea in rezolvarea problemelor sesizate. Ceea ce denotă că in munca noastră și-a găsit uneori loc o atitudine de comoditate. Aceasta și pe fondul anumitor păreri greșite care mai persistă în concepția unora dintre noi. Pe de o parte, există; un anumit sentiment de auto- mulțumire, dat de faptul că in general combinatul are un program judicios de modernizare. care se înfăptuiește în condiții corespunzătoare. Pe de altă parte, alții consideră că problema modernizărilor

aspectele modernizării, au făcut-odeși muncitorii Constantin Siănescu și Valentin Popescu. Aceștia au adus in discuție numeroase argumente și exemple privind necesitatea imbină- rii activității efective de control cu preocupările mai accentuate pe linia sporirii aportului comuniștilor din această organizație la perfecționarea tehnologiilor de fabricație și, in general, la introducerea curajoasă a progresului tehnic. „Faptul că pină acum s-au tolerat atitudini de comoditate și neimplicare de felul celor arătate, reflectate în aceea că din mijlocul colectivului nostru au
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n-ar intra în atribuțiile sectorului nostru, că noi avem numai datoria de a controla și autoriza exploatarea instalațiilor. A privi astfel lucrurile este cu totul greșit. Sintem comuniști și apoi oameni ai muncii și avem datoria să ne îngrijim de partea din avuția națională dată spre administrare și dezvoltare. Or, iată că anul trecut, cu prilejul vizitei de lucru in combinatul nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu — iubitul nostru conducător., pe care, in consens cu istorica Hotărire a Plenarei C.C. al P.C.R., îl dorim reales la Congresul al XlV-lea in suprema funcție de secretar general al partidului — ne-a cerut să acționăm pentru intensificarea procesului de modernizare a combinatului, fiecare secție avind de întocmit și înfăptuit j. „ _ ... . _derea îmbunătățirii în continuare a activității. Cert este că, prin prisma acestor exigențe, capacitatea noastră profesională trebuie mai bine fructificată, implicindu-ne nemijlocit in efortul de creație, de înnoire al întregului colectiv din combinat".O judicioasă cîntărire a sarcinilor profesionale, filtrate prin înțelegerea clară a răspunderilor și prin sublinierea necesității manifestării unei atitudini comuniste înaintate față

pornit prea puține propuneri și soluții de modernizare, se datorează in bună măsură biroului organizației de partid, care și-a limitat munca politico-organizatorică și educativă numai în perimetrul strict al atribuțiilor și sarcinilor profesionale ale colectivului din secție, fără să se racordeze la eforturile și acțiunile de anvergură desfășurate in ansamblul combinatului chimic — preciza muncitorul Constantin Stănescu. De aceea, propun ca rezolvarea problemei stimulării creativității colectivului nostru să figureze ca un punct distinct în programul de măsuri pe care îl vom adopta în această adunare de partid, ca o cerință izvorită in mod expres din documentele pentru Congresul al XlV-lea al partidu- . ______ ____ _______ ____ lui". 'programe proprii in ve- „In strinsă legătură cu una din irțdicațiile date de conducerea partidului, era și este in continuare de datoria • noastră să urmărim îndeaproape și să participăm direct la efectuarea modernizărilor stabilite in timpul programat pentru reviziile și reparațiile instalațiilor — a opinat tehnicianul Nicolae Toader. Și tot datoria noastră a fost și este să nu acceptăm reprogramarea unor lucrări de reparații și acțiuni de modernizare pe motiv că proiectele și cele-

lalte documentații de execuție n-au last asigurate clin vreme. Nu o data > ne-am confruntat cu asemenea stări ue lucruri, m schimb am acceptat cu ușurință motivările aduse. iar i consecințele n-au intirziat sa apară: folosirea sub capacitate a unor uti- • laje și instalații, opriri accidentale ș.a.m.d. In cauză se află, cred, nu, neajunsuri tehnice in sine, ci deficiențe aie muncii noastre de partid, minusuri in cultivarea spiritului de răspundere în muncă al fiecărui comunist. al fiecărui om al muncii. Trebuie să ținem seama cu toată rigoarea de precizarea făcută de secretarul general al partidului de a asigura din timp cele mai bune condiții pentru executarea unor asemenea lucrări, neadmițind nici o derogare de la termenele stabilite. Intransigența este una din trăsăturile care trebuie să caracterizeze activitatea fiecărui comunist".„Unul din obiectivele esențiale ale oricărui program de modernizare este cel al perfecționării pregătirii profesionale — spunea ing. Nicolae Sasu. Este, de altfel, un domeniu asupra căruia se insistă in mod deosebit atit in proiectul Programul ui-Directivă, cit și in Tezele pentru marele forum comunist. In ansamblu, nivelul pregătirii profesionale a comuniștilor, a întregului nostru colectiv este superior celui de la multe locuri de muncă din combinat. Dar acest fapt nu trebuie sâ ne mulțumească, pentru că trebuie să ne raportăm la exigențele deosebite ale activității pe care o desfășurăm, la faptul că zestrea . combinatului se modernizează continuu, De aceea, avem obligația politică și profesională de a invăța continuu, de a fi permanent la curent cu noutățile tehnice, cu cuceririle revoluției tehnico-științifice. In acest scop, propun ca noul birou al organizației de bază care va fi ales să organizeze în secția lectorat pentru punerea tot ce este nou. modern nostru de activitate, cursuri să fie urmate de toți comuniștii, de Întregul colectiv".
noastră un la curbnt cu în domeniul ale cănii

Creativitatea și răspunderea se probează prin fapte
— Tovarășe Petru Tudoran, in calitate de secretar cu probleme 

economice al comitetului de partid de pe platforma siderurgică Galati, ați 
participat la mai multe adunări generale de dare de seamă si alegeri ale 
organizațiilor de partid din combinat. Concret, ce idei si experiențe 
legate de acțiunea de modernizare au fost relevate in mod deosebit, 
ținind seama de faptul că această 
in documentele pentru Congresul

sarcină este prevăzută in mod expres 
al XlV-lea al partidului ?

• Obiectivul principal în domeniul 
industriei îl constituie dezvoltarea in
tensivă, organizarea superioară și mo
dernizarea proceselor de fabricație, ri
dicarea nivelului tehnic și calitativ al 
produselor, creșterea prioritară a sub- 
ramurilor de înaltă tehnicitate.
• Industria construcțiilor de mașini va 

fi orientată în direcția asigurării necesa
rului de utilaje pentru înfăptuirea pro
gramelor de organizare și modernizare a 
tuturor ramurilor economiei, precum și a 
sporirii substanțiale a livrărilor la export.

® Pe seama ridicării productivității

muncii sociale, urmează să se realizeze 
circa 90 la sută din sporul venitului na
țional pe întregul cincinal.

• Creșterea gradului de valorificare 
a materiilor prime, materialelor, com
bustibililor și energiei cu 20-<25 la sută, 
în anul 1995 comparativ cu 1990.

• Invățămîntul trebuie să formeze 
cadre cu o temeinică pregătire profe
sională teoretică și practică, în concor» 
danță cu cerințele progresului tehnico- 
științific, cu prevederile programelor de 
organizare, modernizare și dezvoltare a 
economiei.

J

O analiză .critică, exigentă.
făcută la timp

LA DEZBATERI
La întreprinderea de 

Utilaj Minier Satu Mare

— Mai multi vorbitori au tinut să releve că. din studierea proiectului Programuiui-Directivă si a Tezelor pentru marele forum comunist, a devenit limpede caracterul politic, de însemnătate uni menite transformări nurile vieții fel. s-au făcut referiri la faptul' că precizarea formulată de tovarășul Nicolae Ceausescu, secretarul general al partidului, in sensul că numai perfectionînd in continuare puternica bază tehnico-materială de care dispunem, actionind pentru a ridica in permanentă competitivitatea și eficienta fabricației putem asigura independenta reală, economică si politică a tării, așezarea României in rindul statelor cu o puternică dezvoltare economică, iși găsește sau ar trebui să-si găsească suportul in fiecare din programele de modernizare întocmite. Deci revine ca o îndatorire pentru comitetul de partid si pentru consiliul oamenilor muncii să conceapă programul de modernizare ca un instrument riguros de lucru, permanent perfectibil, dar ale cărui năsuti să fie obligatorii. întrucit condiționează însuși mersul activiștii în combinat. îndeplinirea sar- inilor de plan.Bunăoară, comunistul Sebastian tavăr, director mecanoenergetic, a

majoră al acestei acți- să determine nrofunde înnoitoare ne toate pla- economico-sociale. Ast-
considerat că esențială pentru înfăptuirea programului de modernizare este stabilirea unor răspunderi cit se poate de precise, inclusiv prin constituirea unor colective mixte de cercetători. proiectanti si oameni din producție, pentru ducerea la bun sfirsit a fiecărei măsuri aprobate. In

în adunări, consider că în continuare va trebui să punem un accent cu totul deosebit atît pe studiile si analizele nizaț nării cătresi pe —----------- ----------  _ ....muncitori si specialiști. Astfel. ca și pină acum, si in continuare în acest cadru democratic rezolvăm si aspectul motivational, legat de antrenarea întregului colectiv la efortul de creație si execuție, impus de stabilirea si aplicarea măsurilor de modernizare. în acest fel putem afirma

concrete întreprinse — orga- si sistematic — asupra funcțio- intregului flux tehnologic de comisiile de modernizare, cit propunerile concrete făcute de
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aceeași ordine de idei s-a reliefat experiența dobindită prin functionarea unor colective permanente de lucru ale comisiilor de perfecționare a organizării si modernizare, precum si faptul că. de regulă, comitetele de partid si consiliul oamenilor muncii analizează periodic stadiul infăptuirii acestuia. Important în acest sens este faptul că fiecare uzină are de înfăptuit propriul program de modernizare, la nivelul combinatului fiind stabilite numai măsurile de anvergură sau cele care vizează corelarea unor acțiuni între uzine. O astfel de organizare a acțiunii de modernizare permite eta- pizarea si detalierea răspunderilor pentru ducerea la bun sfirsit a măsurilor pină la fiecare loc de muncă, la fiecare om. Ținind seama si de o serie de observații critice făcute

cu siguranță că programele de modernizare pe care le elaborăm au nu numai o deplină fundamentare, dar si climatul favorabil obținerii efectelor scontate.
— Ce modalități practice de sti

mulare a creativității colectivului au 
fost puse in atenția comitetului de 
partid ?— O critică concretă a fost adusă faptului că. cu un timp in urmă, importantei forte de creație a inginerilor, maiștrilor și muncitorilor nu i se acorda însemnătatea fondul unor neajunsuri ganizatoric în privința și promovării soluțiilor propuse și stimulării realizărilor valoroase. Așa cum au vorbitori, printre care Corcoțoi. de la uzina și Iordache Ghinoiu.

cuvenită. pe de ordin or- recunoașterii tehnice nourelevat unii maiștrii Petre cocsochimică, de la uzina

furnale aglomerare, această situație este pe cale să se schimbe radical o dată cu adoptarea de către biroul executiv al consiliului menilor muncii, din inițiativa comitetului de partid, a unui regulament de stimulare a i ției tehnice. De altfel, de cind aplică acest regulament, indicele de creativitate, practic, s-a dublat. Dar realitatea este că va trebui să reflectăm la noi acțiuni specifice muncii politico-organizatorice pentru stimularea mai puternică a creativității la toate locurile de muncă. După cum. in general, va trebui să ținem seama că. in cadrul modernizării, este necesar să acordăm cea mai mare atentie problemelor de organizare a muncii și celar ergonomice. Analizele pe care se impune să le inițiem vor trebui să vizeze reducerea manoperei pe produs, domeniu în care — asa cum au relevat dezbaterile — avem importante rezerve care se cer valorificate. De asemenea, competitivitatea si eficienta sint legate de gradul de pregătire a forței de muncă. Pornind de la unele observații făcute in adunările de partid. în acest domeniu avem datoria sâ facem un calitativ semnificativ, asa cum văd documentele pentru marele rum comunist. într-o asemenea ziune. in programele de măsuri linie de partid pe care ni le propunem. va fi necesar ca formele de calificare profesională să depășească obiectivul de a pregăti simpli meseriași. și să se orienteze spre pregătirea unor muncitori si specialiști de inaltă clasă. în stare să lucreze la nivelul impus de modernizarea tehnică si tehnologică.

oa-nou crea- I se

salt pre- fo- vi- ne

IRONIM PROȘTEANU. maistru principal la întreprinderea „Automecanica" din Mediaș. Rezultă clar din documentele pentru marele forum comunist că modernizarea este gîndită ca o acțiune continuă, ca o stare de spirit permanentă pentru sporirea eficienței și competitivității. Această viziune corespunde intru totul spiritului comunist de muncă și viață, de neîmpăcare cu vechiul, cu tagnarea. Iată, bunăoară, mai mult de jumătate in volumul producției de semiremorci a între- inderii noastre este destinată exportului. Față anul trecut, producția la acest sortiment s-a du- La inițiativa comuniștilor, pentru a ne putea alini ritmic planul în condiții de înaltă cali- in secție am luat o serie de măsuri de moare, cum ar fi : echiparea liniei cu dispozi- e strlngere pneumatice ; dotarea cu platfor- ■anice pentru ușurarea lucrului la înălțime ; zarea aparatelor de sudură a lonjeroanelor tentă. Urmărite perseverent, toate aces- ■ri au avut drept efect creșterea ății muncii și ridicarea calității pro- îastre. întrucitr-o activitate tanizației de bază să lanseze o jniția- îistă, in care să fie antrenate toate nice ale unității pentru lărgirea gamei
calitatea este defi- de export, propun

de standuri de probă in toate secțiile și pentru toate operațiile principale. Consider că dincolo de efectele practice imediate, o asemenea măsură va fi de natură să contribuie la crearea unui climat de răspundere față de calitatea muncii fiecăruia.

ION IIODREA, inginer, șeful atelierului : „Măsurile de modernizare a atelierului, așa cum au fost ele concepute inițial, s-au dovedit insuficiente și inadecvate, mai cu seamă dacă pornim de la exigențele de ordin calitativ izvorite din documentele pentru Congresul partidului. De aceea, conducerea atelierului, in conlucrare cu intregul colectiv, a regindit in ultima perioadă intregul program. urmărind să realizeze. în final, se- miautomatizarea fluxului de producere a tamburilor. în paralel cu modificarea constructivă a acestora, pentru reducerea costurilor si ridicarea parametrilor funcționali, tea intensă îndreptată scop a permis obținerea unui prim succes: peste citeva intra presă de montat rulmenți. cuplată cu un rezervor de preincăl- zire a rulmenților — măsură ce nu a fost cuprinsă în program, deși era foarte utilă".

sint de negăsit. Acesta este timp de producție irosit. Propun să revedem programul de modernizare, să cuprindem și aceste probleme ce par mărunte. dar au efecte mari centru productivitate".tehnico- Activita- și rodnică in acest SABAU, (ales de adu- secretar al organizației : „în atelie-zile vain funcțiune o

IONEL BOTA, strungar : ..Noul birou al organizației de va trebui să mai multă problemelor de n zare corespunzătoare a producției. Acum pierdem mult timp cu operațiuni transportul magazie, lor în

bază acorde i atenție orga-
auxiliare : pieselor la verificarea prezenta C.T.C.-istului. care, de multe ori. se lasă așteptat. Căutăm Ia magazia d“ scule diferite calibre, solicitate de tehnologie, dar

IULIU maistru nare ca biroului de bază) rul nostru sint numeroase utilaje integral amortizate, uzate fizic și moral. Va trebui să le înlocuim. Dar nu numai mașina contează, ci și cum o folosim — iar aici trebuie să nu ne temem să învățăm din experiența altor întreprinderi de utilaj minier, ca și din observațiile minerilor. Organizația de partid, birou, care va fi ales vor trebui să se preocupe răspunderea fecționarea ții. de orientarea mai bună a programului de modernizare".
cu toată de per- activită-

VASILE (ADAR, directorul întreprinderii, membru al organizației de bază: ..Numai in această fabrică muncesc 2 300 de oameni, dintre care 820
JȘi modernizare a producției sînt cuprinse și alte măsuri la fel de valoroase. Pentru aplicarea lor în practică, la nivelul tehnic cerut, propun ca biroul organizației de bază să aibă în vedere ca din colectivele alcătuite pentru îndeplinirea fi 3-

IDEI, PROPUNERI, I NI ȚI A TIV E
Ing. IOSIF BIALY, șeful atelierului de proiectare II de la întreprinderea de Utilaje și Piese de Schimb Suceava. Cum ne organizăm forțele pentru îndeplinirea cit mai rapidă, in bune condiții, a fiecărei măsuri de modernizare ? Este o Întrebare pe care trebuie să și-o pună nu numai factorii tehnici, ci și biroul organizației de bază. Dar să fiu concret. Noul tip de radiator din oțel, pe care vrem să-l fabricăm, este mult mai eficient din punct de vedere al consumului de materiale și manoperă. De aceea, se impune să grăbim modernizarea liniei de fabricație a ac'stui produs. Dar in programul de perfecționare a organizării

cărei măsuri să facă parte și cei ce vor beneficia de modernizarea respectivă. De exemplu, la atelierul radiatoare, pe lingă proiectând și lucrători ai formației de auloutilare, să fie incluși, cu răspunderi concrete, și specialiști din producție, care vor aplica noua tehnologie. Nu numai că treaba va merge mai repede, dar „beneficiarii" se vor pune la punct din timp cu noile condiții d? lucru, existmd o garanție că măsura aplicată iși va dovedi de la bun început eficiența.Ing. NICOLAE MOLDOVAN, Oțelăria electrică nr. 1, schimbul B, Combinatul Siderurgic Hunedoara. în diferite secții și sectoare apar inițiative,

sînt comuniști. Aceasta este o forță ce trebuie mai bine pusă in valoare pentru rezolvarea problemelor ce confruntă producția, îndeosebi a celor de organizare mai bună a muncii. Trebuie întărit spiritul de răspundere al comuniștilor. combativitatea revoluționară. Să facem tot ceea ce depinde de noi pentru a recupera restanțele și a îndepliri angajamentul in cinstea Congresului !“VALENTIN MOȘ, lăcătuș, secretarul comitetului de partid al fabricii: „Cea mai serioasă carență a muncii de partid desfășurate in atelier a fost lipsa de combativitate. si"ba implicare a c: muniștilor in întărirea ui ciplinei în muncă. Aici a greșit și vechiul birou, am greșit si noi. cei din comitetul de partid. Am convingerea că această ac'u rare va marca un moment de cotitură, iar atelierul se va ridica din nou la înălțimea potențialului de care dispune, dovedit de atîtea ori în trecut.Foto : Martin Sarea

si la forța de muncă, la per- noastre profesionale, propun nou ales să îndrume si să deosebit, printr-un programpregătirea profesională de la conducerea secției a cadrelor, în- nină la ultimul partid să anali- programului de

experiențe valoroase, care ar trebui cunoscute, adaptate și generalizate pretutindeni ‘ unde este posibil. Așa, de exemplu, la cuptorul nr. 3 de la otelăria electrică nr. 1 a Combinatului Siderurgic din Hunedoara s-a experimentat cu bune rezultate utilizarea metodei de răcire cu apă a bolții cuptorului, ceea ce a condus la reducerea consumului de materiale refractare bazice, la creșterea durabilității și a siguranței în exploatare. Propun ca biroul organizației de bază de partid să acționeze mai perseverent pentru precizarea răspunderii ce revine comuniștilor în vederea extinderii acestei metode si la celelalte cuptoare de asemenea tip.CONSTANTIN ȘARLĂ, maistru, organizația de bază nr. 8. întreprinderea de Utilaj Greu Craiova, întrucit modernizarea nu se referă doar la partea tehnică. Ia utilaje, ci fecționarea pregătirii ca organul de partid urmărească în mod special, cepind muncitor. Periodic,'comitetul de zeze stadiul la zi al Îndeplinirii perfecționare a pregătirii profesionale.

întreprinderea de Utilaj Minier din Satu Mare a obținut rezultate foarte bune, la care și-au adus contribuția și oamenii muncii din atelierul de tamburi pentru transportoare, in frunte ou cei 102 comuniști ai organizației de bază. Să fie oare asemenea realizări re ’! tă, ținind seamă atu tele in producție din cind planul nu a fost o serie de sortimente modul cum s-a desfășurat de partid și cum a fost pregătită adunarea generală de dare de seamă și alegeri. Este suficient să ă- rătăm, bunăoară, faptul că, în ultimul an, nu au fost cuprinse in adunările generale de partid rapoarte individuale de activitate. De asemenea, comuniștii nu au primit sarcini nominale pentru a participa la înfăptuirea programului de modernizare a producției, a altor măsuri de ordin organizatoric pentru perfecționarea activității. Iar rezultatele s-au văzut imediat in producție : programul de modernizare a fost întocmit superficial și indeplinit cu intirziere, sa Înregistrează restanțe in realizarea sarcinilor de plan.Neajunsurile semnalate nu și-au găsit insă reflectarea cuvenită în darea de seamă. Aceasta, departe de a constitui o analiză responsabilă și autocritică a muncii depuse de biroul organizației de bază, de toti comuniștii, rămine îndeosebi la nivelul constatărilor : ,.în perioada trecută din anul curent indicele de utilizare a fondului de timp este 95,1 la sută, cu 1.5 la sulă mai slab decit anul precedent". „Problema calității produselor executate rămine nerezolvată, deși a fost abordată in mai multe adunări generale de partid", care sint cauzele acestei Ce trebuie făcut pentru tatea acestui colectiv să normal ? Care este rolul ției de partid ? Darea de sugerează nici un răspuns, despre problema modernizării, a fost pur și simplu ignorată.Este adevărat, se fac mai multe referiri critice nominale — și e bine că este așa — la adresa unor comuniști, care au absentat de la adunările generale, care nu au avut o atitudine combativă, care au inregistrat chiar absențe nemotivate de la program. Dar acestea nu au declanșat, așa cum ne-am fi așteptat, vreun răspuns din partea celor vizați, ei răminind, netulbu- rati. în tăcere.Dacă in darea de seamă au existat aceste referiri nominale, proiectul de hotărire prezentat adunării a fost, practic, lipsit, de un conținut specific, puțind fi valabil oriunde si oricind : „Pentru îmbunătățirea calității produselor, biroul organizației de bază va desfășura o activitate educațională mai susținută". „Biroul organizației de bază iși va îndrepta activitatea cu mai multă eficiență asupra desfășurării in mai bune condiții a invățămîntului de partid". Prin ce mijloace ? Unde și cind anume ? Cine răspunde de fiecare acțiune in parte ? La această din urmă întrebare, răspunsul a fost, invariabil : biroul organizației de bază.Am insistat asupra deficiențelor materialelor prezentate, pe de o parte pentru a oferi un prilei de reflecție comuniștilor de aici, șl nu numai lor. Pe de altă parte, pentru că a apărut evidentă, in cazul prezentat, ’egătura dintre slăbirea exigenței munci' de rartid și obținerea unor rezultate mai slabe în producție.Este meritul comuniștilor din organizație că, în cadrul d zbaterilor care au urmat, au reușit șească în bună măsură materialelor prezentate, deze deschis problemele ale producției și, uneori, să formuleze propuneri de soluționare a neajunsurilor. Sesizind just că a- tenția va trebui orientată cu prioritate către modernizare, in luările de cuvînt s-au făcut referiri directe la un aspect sau altul al acestei probleme, asa cum se poate remarca și din opiniile exprimate de mai mulți vorbitori.
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CREȘTEREA
(Urmare din pag. I)mice și sociale se exercită. în modul cel mai eficient prin integrarea organelor de partid in viata și munca fiecărui colectiv, prin participarea directă, in primele rinduri, a comuniștilor la lupta pentru aplicarea politicii pariidului, pentru buna desfășurare a activității fiecărei unități economice".Această orientare principială și practică a avut și are urmări clin cele mai profunde pentru activitatea partidului, pentru participarea comuniștilor, a cadrelor la activitatea concretă de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a României spre comunism.în etapa actuală, cînd edificarea noii orinduiri face necesară rezolvarea unor fenomene și procese cu un grad sporit de complexitate cresc in mod deosebit răspunderile partidului ; devine, în mod obiectiv, mai necesară decit oricînd participarea directă, permanentă, sistematică, la un nivel superior de competență, de eficiență, a organelor și organizațiilor de partid, a tuturor comuniștilor la înfăptuirea obiectivelor de care depinde dezvoltarea neîntreruptă, armonioasă, rațională a societății socialiste in România.în concepția partidului nostru, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, integrarea partidului în activitatea economiCo-socia- lă constituie, așadar, o necesitate obiectivă, legică, o cerință a practicii revoluționare.în repetate rinduri, secretarul general al partidului a relevat faptul că rolul conducător al partidului nu nste,o,_ lozincă, o noțiune abstractă, ci un mod de acțiune eficient, care se materialize?/.^ jn activitatea de conducere politică desfășurată de fiecare organ și organizație de partid, de fiecare comunist la locul său de muncă. Din calitatea sa de partid de guvernămint al României socialiste, din înscrierea în Constituția țării a rolului Partidului Comunist Român de forță conducătoare a societății — subliniază tovarășul Nicolae Ceaușescu — decurg o serie de consecințe ce se concretizează in întreaga viață socială. Acest atribut fundamental impune partidului nostru o înaltă răspundere față de. tot ce se înfăptuiește pe cuprinsul țării, față de tot ce angajează viitorul poporului român, ii cere să ia toate .măsurile politico-organizatbrice necesare pentru infăptuirea programului său.Conceptul .de integrare tot mai organică ,a partidului in opera de con-

DIN SCRISORILE OAMENILOR MUNCII
• OPINII • PROPUNERI • SESIZĂRI

• La dispoziția siderurgiștiior de la Combinatul Siderurgic Hunedoara. ne aduce la cunoștință muncitorul Vasile Grigoras. stau. 34 mi- crocantine. Dț asemenea, in acest an. peste 1 300 de sideru.ra'istl de ia această unitate au beneficiat, prin sindicat, de bilete de odihnă si tratament. la munte si mare, ceea ce reflectă grija deosebită pentru sănătatea si condițiile de viata ale muncitorilor.© De mal mult timp, ne sesizează Aurel Șeuleanu. om al muncii la secția turnătorie a întreprinderii „Timpuri Noi" din Capitală. primirea la timp a presei in unitatea noastră a devenit o problemă. Aceasta, deoarece ziarele se aduc la terminarea schimbului I. iar difuzorii le distribuie abia a doua zi. Ca să nu mai vorbim că unele publicații sâptăminale le primim cu intirzieri între 1—3 zile ori nu le mai primim deloc. Sperăm ca. printr-o analiză mai atentă a acestei situații, să se găsească, soluțiile corespunzătoare pentru a primi publicațiile la care, sintem abonați. în aceeași zi cind apar.© Pentru asigurarea unei producții sporite de petrol din resurse interne, la Schela de Producție Petrolieră Ticleni. județul GorJ, se vor aplica o seamă de măsuri geo- logo-tehnologice. urmărindu-se cu

RĂSPUNSURI ALE FORURILOR DE RESORT
• Ministerul Turismului : Observațiile și propunerile cititorului Ion Oancea din Brașov., in legătură cu mai buna organizare a activității la teleeahina Babele-Bușteni. au fost, analizate la fata locului împreună cu întreprinderea de Agrement și Producție Industrială pentru Turism, respectiv. Secția pentru Transport pe Cablu. (S.T.C.)-Brașov.Pentru mărirea capacității de transport, se arată intre altele în răspuns. S.T.C. — Brașov, in colaborare cu Institutul Politehnic din acest municipiu și I.C.A.- Ghimbav. are in plan realizarea unei cabine.noi cu o capacitate de 40 de persoane, ceea ce - va . asigura transportul a circa 380 persoane pe oră. Fiind vorba de o lucrare de mare anvergură, care Implică și alte modificări la instalație, se apreciază că această se va concretiza in trimestrul al IV-lea al anuiui viitor. De asemenea, conducerea S.T.C.-Brasov este preocupași de găsirea si a altor soluții de orgănizgre a transportului pentru satisfacerea cerințelor turiștilor.în finalul răspunsului se aduc mulțumiri semnatarului scrisorii ..pentru sugestiile propuse, care reflectă spiritul responsabil, atitudine cetățenească înaintată, constituind un real sprijin in munca ce O desfășurăm în vederea creșterii calității serviciilor și a dezvoltării bazei materiale a turismului montan".• Comitetul Executiv al Consiliului Popular al Municipiului Craiova : Analizind scrisoarea corespondentului voluntar Petre Bloju. vă aducem la cunoștință că in statin de cale ferată din cartierul Craiovita Nouă este amenajată o sală de așteptare, iar De unul din

peroane' s-a construit o copertină pentru ad&postlrea călătorilor ne vreme ploioasă. Pină la sfirșitul acestui an se va executa o copertină și pe celălalt peron si se vor instala banei pe peroane in vederea asigurării unor condiții mai bune pentru publicul călător.0 Uniunea Județeană a Cooperativelor Agricole de Producție Țulcea : In urma concluziilor desprinse din cercetările privind abaterile si comportarea necores- punzătbare a directorului Asociației Economice de Stat si Cooperatiste Ceamuriia de Jos în raporturile cu mulicitorii din subordine, secretariatul comitetului județean de partid a Jioțărit aplicarea măsurilor necesare pentru instaurarea în această unitate a unui climat de muncă sănătos și sancționarea celor vlno- vati. Astfel, s-a dispus destituirea din funcția de director a lui Ion Brădițeanu. sanctionarea sa pe linie de partid cu „vot de blam eu avertisment" și excluderea din rindul membrilqr comitetului comunal de partid si al biroului onzapizatiei.de bază din asociația din care făcea, parte ; înlăturarea, din funcția de sef sector zootehnic a lui Vașile Pîrlogea : totodată, s-au aplicat măsuri disciplinare si sancțiuni pe linie de partid si altor cadre din conducerea asociației. între care Stefan Bucur, tehnician cu probleme de investiții. De asemenea, s-a stabilit ca organele de stat competente să finalizeze cercetările privind si alte fapte săvîrșite de cei de mai sus și să stabilească eventualele răspunderi penale.Rubrică realizată de Gheorghe PARVAN
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sțruire a societății socialiste, multilateral dezvoltate reprezintă o metodă esențială de conducere a vieții eco- nomico-sociale de către partid ; ,ea constă în situarea permanentă a. organelor și organizațiilor de partid in centrul activității colectivelor de oameni ai muncii, constă in acțiunea lor directă, din interiorul acestora, împreuhă eu colectivele respective, pentru înfăptuirea liniei ' generale, prin mobilizarea și unirea tuturor forțelor și energiilor creatoare ale oamenilor muncii, ale fiecărui organism din care se compune sistemul de conducere a vieții sociale din țara noastră. Pe de altă parte, integrarea constituie un fenomen cu semnificații și finalități strategice, ea dind expresie procesului dialectic. obiectiv. prin care partidul, ca factor politic determinant al făuririi conștiente a noii orinduiri, este chemat să îndeplinească un rol in continuă creștere, in vederea ridicării în perspectivă istorică, a tuturor membrilor societății la. nivelul de conștiință, de capacitate organizatorică si de acțiune revoluționară ale partidului însuși.în deplin consens cu aceste cerințe și tendințe ale procesului istoric de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism, Programul partidului subliniază că „existența partidului se va împleti tot mai strins. mai organic cu viața întregului popor. Ridicarea treptată a conștiinței maselor largi populare la nivelul conștiinței și responsabilității sociale a membrilor partidului, contopirea pină la urmă, din punct de vedere al conștiinței, a celor fără de partid cu membrii partidului vor duce la contopirea partidului cu masele. Aceasta va însemna un salt calitativ uriaș in dezvoltarea societății. In vederea realizării acestei perspective iși stabilește partidul rolul și răspunderile sale actuale și de viitor"Integrarea partidului în viața eco- nomico-sociaj?, concepută ca expresie și modalitate deosebită de creștere a rolului său conducător in societate, răspunde, in același timp, cerinței cunoașterii temeinice a reali

consecventă, creșterea factorului final de recuperare. Masurile stabilite. ne scrie corespondentul voluntar Gheorghe Luou. sint rodul propunerilor făcute de oamenii muncii din cadrul schelei, cu diverse prilejuri, dar cu deosebire in adunările generale. Acestea se referă la injectarea de apă, sărată in strat pentru menținerea presiunii de zăcămint ; utilizarea în mai mare măsură a pompelor de adin- cime cu cilindru mobil ; acidizări ; trecerea la procesul industrial de injecție cu soluții micelare etc. Prin infăptuirea acestor propuneri, colectivul schelei isi aduce o contribuție deosebită la extracția țițeiului si gazelor naturale din resurse interne, deziderat major al economiei naționale.• Cu gindul la recoltele din anul viitor, cooperatorii . din comuna Erbiceni, județul Iași, au luat toate măsurile necesare pentru transportarea în cimn. in special pe suprafețele cate urmează să fie cultivate in primăvara viitoare cu cartofi. sfeclă de zahăr si legume, a tuturor cantităților de îngrășăminte naturale existente la cele două cooperative agricole de producție, la Asociația economică intercoope- ratistă si la ferma Spinoasa a Stațiunii de Cercetări Agricole Podu Iloaiei. Ca să se încheie intr-un 

tăților. în absența acesteia, n-ar fi posibile o conducere activă, înfăptuirea exemplară a orientărilor și măsurilor politice stabilite, sesizarea contradicțiilor și discordanțelor care apar și rezolvarea lor in spirit revoluționar — asigurindu-se astfel dezvoltarea ’continuă a noii orinduiri, aplicarea. fermă și creatoare ă. principiilor socialismului.Realizarea conducerii politice de către partid din interiorul organismelor politice, obștești, economice, științifice sau culturale, permanenta legătură cu masele de oameni ai muncii creează posibilități multiple pentru înțelegerea justă a fenomenelor,și proceselor economi- co-sociale, a cauzelor care le determină, pentru orientarea acestora in sensul cerut de dezvoltarea și perfecționarea o- rîriduirii noastre socialiste. Astfel, integrarea organică a partidului în societate nu constituie, cîtuși de puțin, o problemă de ordin pur teoretic, ci o orientare de principiu, ce iși găsește obiectivare intr-o. multitudine de forme și modalități prin care organele și organizațiile de partid Iși e- xercită rolul politic conducător. Acum. în pregătirea Congresului al XIV-lea al partidului, amplele dezbateri din adunările și conferințele de dare de seamă și alegeri sint expresia concludentă a modului cum se exercită practic, la fiecare loc de muncă, rolul de conducător politic al partidului. Numai asigurind o analiză temeinică, in spirit critic și autocritic a activității din fiecare domeniu, numai mllitînd cu hotărîre, tenacitate pentru- soluționarea neajunsurilor se poate promova peste tot întărirea rolului de. conducător politic al tuturor organelor și organizațiilor de partid.Organele și organizațiile de partid se află in chip necesar, legic în primele rinduri ale activității de transpunere in. practică a politicii partidului, a planurilor și programelor de dezvoltare economico-socială. în felul acesta, comuniștii, organele de partid, cadrele și activul de partid poartă răspunderea pentru funcționarea corespunzătoare a tuturor instituțiilor și organismelor sociale.

termen scurt această lucrare, ne relatează corespondentul ' voluntar loan C. Alistar. și ingrăsămintele să fie încorporate in soi o dată cu arăturile de toamnă, au fost mobilizate toate atelajele din comună.• Parcul '..Nicolae Bălceseu" din bulevardul Bucureștii Noi din sectorul 1 al Capitalei, ne semnalează cititorul Paul Moga, ar pit- tea fi mai bine gospodărit. Chiar dacă sintem in sezon de toamnă, ar putea fi inițiate unele acțiuni de muncă patriotică pentru ca grămezile de gunoi de pe alei să dispară si in locul lor să fie instalate bănci, pentru mai buna gospodărire a celorlalte dotări din parc, in special a scenei, unde se pot organiza spectacole si viziona, filme. Iar biblioteca din nare ar putea funcționa după un program mai bine întocmit.• Pentru extinderea și diversificarea prestărilor de servicii pentru populație, în municipiul Roman a fost înființată o nouă cooperativă meșteșugărească. „Victoria". Pe lingă o gamă largă de servicii neindustriale si industriale ce le prestează, colectivul cooperativei se preocupă de mai buna valorificare a resurselor locale. în cadrul unității, ne scrie corespondentul voluntar Gheorghe Irimiâ. se va înființa și un atelier de încălțăminte care, in final. va produce peste 14 00(1 perechi lunar. Totodată, atest. atelier va fi completat, in perspectivă, cu o tâbăcărie proprie, se va înființa un atelier specializat in utilizarea materialelor r ©folosibile si se va urmări valorificarea într-o măsură mai mare a maselor plastice.© Noul Centru de creație și cultură socialistă „Cintarea României" pentru tineret din municipiul Brăila, ce va fi dat in folosință în aceste zile — ne informează corespondentul voluntar Profir Dăscălit, care ne-a trimis fotografia alăturată — cuprinde o sală de spectacole cu 450 locuri, săli tehnico-aplicative. discotecă. sală de gimnastică, o oopicârle. un hotel-restaurant. La realizarea acestui obiectiv s-au evidențiat zidarii conduși de Titi Popescu st Hara- larnb Șerban. mozaicarul Andrei Iiistache. lăcătușul Ton Craioveașju. maistrul Dan Munteanu. subingi- nerul Silviu Birsan, inginerul I. Dumitrâscu. adjunct sef de brigadă. si altl harnici constructori de la I.A.C.M. Brăila.

PARTIDULUIEficiența unei asemenea modalități esențiale de înfăptuire a rolului conducător al partidului este condiționată, in același timp, de capacitatea organelor și organizațiilor de partid de a asigura forța de pătrundere, înțelegere și însușire a ideilor noi, înaintate în vederea ridicării nivelului de conștiință al maselor, de a întări unitatea de acțiune â acestora, consolidarea unității întregului popor în jurul partidului.O expresie pregnantă a procesului de integrare a organelor și organizațiilor de partid in viața societății o constituie locul și rolul deținut de către acestea în organismele auto- conducerii muncitorești, ca și activitatea concretă pe care o desfășoară comuniștii, cadrele cu funcții de răspundere în organele de stat, organizațiile de masă și obștești, la nivel local și central. „Cadrele de partid, comuniștii — se subliniază în acest sens în Tezele pentru Congresul al XIV-lea — trebuie să acționeze pentru ridicarea la un nivel și mai inajt a activității organismelor statului, ale democrației munci torești-revoluționare, răspun- tzind. de activitatea lor atit in fața partidului, cit și in fața organismelor democratice din care fac parte, în felul acesta se asigură împletirea dialectică a rolului conducător al partidului cu creșterea răspunderii și rolului organelor de stat, ale organismelor democratice".Integrarea partidului în viața societății are implicații profunde și asupra procesului de democratizare continuă, tot mai amplă, a societății. Ea asigură participarea largă a oamenilor muncii, fără nici un fel de deosebire, a poporului la conducerea directă a societății. în acest sens, in țara noastră a fost creat un sistem democratic, unic în telul său, de participare a clasei muncitoare, a celorlalte clase și categorii sociale, a întregului popor la conducerea vieții soeial-economice, sistem în care sint organic integrate partidul, organele și organizațiile sale, toți comuniștii.Piocesul făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate in patria noastră validează întru totul principiul integrării organice a partidului, a organelor și organizațiilor sale în întreaga viață economico-socială, îmbogățește permanent căile, formele și modalitățile de aplicare a acestuia, asigurindu-se, astfel, aplicarea neabătută a politicii interne și externe a partidului, infăptuirea a noi și mărețe obiective in ampla operă de edificare a socialismului in România.
Iulian POPESCU

La cinematograful „Studio" din Capitală va avea 
loc în ziua de 5 octombrie a.c.

Gala filmului 
din Republica Democrată Germană

organizată cu prilejul celei de-a 40-a aniversări a întemeierii Republicii Democrate Germane.Va fi prezentat filmul „Școala de

Microhidrocentralele - o importantă sursă 
de producere a energiei electriceîn județul Vrancea bogata rețea hidrografică — cursurile de apă mă- surind aproape 2 000 km — a „îndemnat", mai cu seamă în așezările colinare și montane, Ia realizarea de amenajări și construcții simple care să „pună apa la treabă". Folosind această sursă de energie, au apărut mori, dîrste. pive, joagăre și chiar „mori, de curent" de construcție și funcționalitate cu totul originale. Despre statornicirea unei tradiții in această preocupare nu poate fi însă vorba. încercările și realizările l'iind sporadice in timp. Ș-a ciștigat o experiență care în condițiile actuale devine aptă de valorificat.Inventarul actual al dotărilor hidroenergetice in funcțiune cuprinde . doar șase microhidrocentrale — cinci de tip meșteșugăresc aflate în grija unităților silvice si forestiere ș.i o centrală hidroelectrică de mică putere in gestiunea întreprinderii de Rețele Energetice Focșani. cu*o  (putere instalată de 2X630 kVA, pusă în funcțiune cu aproape doi ani in urmă. Cu acest obiectiv a inceput de fapt și trecerea la o nouă etapă de punere în valoare a potențialului hidroenergetic al Vrancei. de creștere a aportului surselor energetice neconvenționale, in general, la desfășurarea activității economico-so- ciale a așezărilor județului. Acest obiectiv se constituie ca un debut promițător și angajant in același timp, prima hidrocentrală electrică de mică putere pusă în funcțiune acoperind cerințele energetics a cinci comune din zona montană a Vrancei.La ce se lucrează în prezent, ce perspective se deschid activităților din acest domeniu ? Evajuar-a realizărilor și precizarea unor măsuri suplimentare in programul Întocmit cu cîtva timD în urmă au fost făcuta nu de mult in cadrul unei consfătuiri de lucru pe tema valorificării resurselor neconventionale de energie, organizată la Focșani de comitetul județean de partid în colaborare cu Comitetul Național pentru Știință și Tehnologie. Cu

Punerea în valoare a potențialului 
creator al maselor

Una din sarcinile de bază ale viitorului plan cincinal 1991-^-1995 o reprezintă perfecționarea organizării, modernizarea și dezvoltarea producției, in concordanță cu tendințele revoluției tehnico-științifice contemporane, activitatea de cercetare științifică și introducere a tehnicii noi fiind orientată prioritar in această direcție. Așa cum se subliniază în Tezele pentru Congresul al XIV-lea al P.C.R., „Dezvoltarea și modernizarea continuă a forțelor de producție au putut avea loc și ca urmare a lichidării concepției greșite, manifestate în perioada dinaintea Congresului al IX-Iea, . potrivit căreia nu trebuie dezvoltată cercetarea științifică proprie. Pe baza orientărilor Congresului al IX-lea a fost organizată o largă rețea de institute și unități de cercetare, știința devenind cu adevărat o forță de producție și. totodată, un factor de prim ordin al progresului general al societății". în concepția secretarului genera) al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, socialismul se construiește pe baza însușirii, valorificării și dezvoltării celor mai înaintate cuceriri ale geniului uman, sintetizează capacitatea de creație a poporului, dă expresie uriașelor resurse de creativitate ce sălășluiesc in masele de oameni ai muncii, în fiecare colectiv. Un rol important in dinamizarea acestor resurse îl au cercetarea.' și învăță- mîntul, aplicarea consecventă a programelor elaborate sub conducerea tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, prim viceprim-ministru al guvernului, președintele Consiliului Național al Științei și Invățămintului. La activitatea de creație științifică și tehnică participă însă, stimulați de Festivalul național „Cintarea României", numeroși oameni ai muncii, înregistrindu-se, de pildă, in actuala ediție a festivalului circa 2 300 000 de creatori, din care 1 300 000 din întreprinderi și instituții, peste 426 000 pionieri și școlari etc.Propagandei tehnico-științifice și activităților tehnico-aplicative li se acordă un spațiu tot mai larg și in cadrul programelor așezămintelor culturale. Sint tot mai frecvente acțiunile de popularizare a științei ■și tehnicii la care sint invitați specialiști din producție sau cercetare. Simpozioanele tehnico-știintifice, conferințele, expunerile, mesele-ro- tunde, saloanele și expozițiile de 

conducători auto" ; regia : Stephan Bernhard.Manifestarea va mai avea loc și la Buzău în ziua de 6 octombrie a.c.

acest prilej a reieșit că se află in stadiu de finalizare un nou studiu. ' ce are in vedere găsirea soluțiilor pentru asigurarea autonomiei energetice a încă trei localități rurale, pe lingă cele cinci in care acest deziderat a fost înfăptuit. Sint luate in calcul și resursele eoliene, și solare, și hidro. In același t.imp, se află la avizare studiul complex privind valorificarea potențialului hidroenergetic al riurilor Șușița, Milcov, Rimnicu Sărat și pirîului Coza. în una din variantele elabo-
Energia neconvențională 

— larg utilizată, 
deplin valorificată!

rate pentru amenajarea hidroenergetică a riului Rimnicu Sărat, de exemplu, se prevede realizarea unei puteri instalate de 2 279 kW in cadrul mai multor microhidro- centrale. Au fost inventariate 40 de instalații hidraulice, urmind ca acestea să fie echipate și cu generatoare de energie electrică.Se lucrează intens pe șantierele noilor amenajări hidroenergetice. La realizarea acestor obiective este luată în calcul si experiența ciști- gată Ia construcția și exploatarea primei centrale hidroelectrice de mică putere, amplasată pe cursul superior al Putnet, ia Greșu. Informațiile despre obiectivele aflate in lucru ne-au fost date de inginerul Ștefan Frincu, directorul întreprinderii de Rețele Energetice Focșani, încă din faza de studiu și proiectare s-a pornit de la ideea că valorificarea maximă a resurselor hidroenergetice este posihiiă »prm amenajarea in cascadă a întregului curs de rîu. avind în vedere specificul configurației terenului, debitul fluctuant al apelor. S-a avut in vedere, de asemenea, o mai bună folosire a materialelor locale prin a- 

creație tehnică, galele de filme do- cumentar-științifice, acțiunile de popularizare a cărții științifice și tehnice vizează în principal dezbaterea și însușirea sarcinilor de plan în profil teritorial, stimularea participării largi' a oamenilor muncii la realizarea planurilor de modernizare a producției și creșterea accentuată a productivității muncii.Există în țară, la centrele de cultură și creație, o paletă largă de acțiuni de stimulare a creativității tehnico-științjfice din care am menționa eîteva : „Dialogul creației tehnico-științifice", „Știință, tehnică, progres" (Vrancea). „Săptămina muncii și creației tehnico-științifice" (Balș, Drăgănești-Olt), ciclul de acțiuni „Revoluția tehnico-științifică — productivitate, calitate și eficiență" (Vaslui), „Inventiva" .(Iluși), „Omagiu muncii creatoare — Lauri ’89“, manifestare dedicată oamenilor muncii cu rezultate deosebite în creația tehnico-științifică și artistică (Vileea), „Salonul tultural-științific", cuprinzînd expoziții tematice ale inovatorilor și inventatorilor (Roman), „Cabinetele C.I.T.", unde se

dau consultații, se prezintă cărți și filme adecvate, se lac demonstrații practice, au loc seri ale specialiștilor etc. (Călărași și Oltenița), „Cum se naște o idee", reprezentind dialoguri ale tinerilor cu muncitorii despre creație, creativitate, autode- pășire (Cernavodă), microsesiuni de comunicări și referate privind popularizarea. inovatorilor, invențiilor și aplicarea unor tehnologii noi de lucru (Oradea, Salonta, Beiuș), „Cabinete de consultații tehnico-științifice" (Cluj-Napoca, Huedin ș.a.). „Ziua creației tehnico-științifice" instituită sistematic la Cîmpulung Muscel reprezintă o activitate care prilejuiește cunoașterea reciprocă și un schimb de opinii intre diversele colective de cercetare sau inovatori și inventatori. La centrul de cultură și creație din Tirnăveni, județul Mureș, a fost amenajată o sală specială. cu vitrine, unde, prin rotație, unitățile economice iși expun mostre de bunuri materiale, produse finite, ca rezultate firești ale muncii susținute de inventatori și inovatori. Concursul „Dialogul muncii și creației" este lansat in județul Prahova, avi nd drept obiectiv, printre altele, stimularea creației tehnico-științifice, valorificarea rezultatelor obținute și a inițiativelor menite să sporească efiriență muticii.Acestor activități complexe Ii se adaugă cursurile de informare tehnică. pregătire tehnico-profesională, de creație tehnică, cunoașterea și experimentarea unor mijloace de producție, materii prime și materiale. cursuri cu caracter aplicativ (circa 3 300, frecventate de peste 108 400 cursanți) organizate de universitățile cultural-științifice in cadrul centrelor de cultură și creație, sau sub forma filialelor, în mediul productiv, in unități economice, care și-au sporit funcția de susținere și complementare a altor modalități de formare a competențelor profesionale, de încurajare și afirmare a gin- dirii tehnico-științifice și economice, in scopul extinderii mișcării de invenții și inovații. S-a accentuat orientarea spre cercurile științifice și tehnico-aplicative in așezămintele culturale (numărul lor se ridica la peste 2 100, cu circa 80 000 de membri), s-a realizat o colaborare mai strinsă cu unitățile economice, industriale sau agricole, cu filialele unor institute centrale de cercetare. Cercurile de dezbateri tehnico-știin

menajarea unor stații de prelucrare și înnobilare a acestor materiale, astfel incit din ceea ce se găsește in zona de amplasament să se obțină material de construcție cu caracteristici superioare.La execuția centralei hidroelectrice de mică putere pe riul Zăbala s-a optat, pentru o soluție constructivă deosebită față de alte obiective similare. Aici captarea apei șe realizează cu un baraj din beton cu o înălțime de 8 m de la nivelul terenului, iar centrala se află încorporată la piciorul aval al barajului. Prin lacul de acumulare ce va cuprinde circa 17 hectare șt cu un volum aproximativ de un milion mc de apă se va reuși stăvilirea viiturilor care caracterizează acest rîu, în aval realizindu-se o bună regularizare a albiei. Eroziunea care se produce la baza versanțllor va fi eliminată prin prezenta următoarelor centrale ce vor fi executate in aval, a căror soluție constructivă constă din captarea apel uzinate de prima centrală hidroelectrică. Ariuc- țiunea este amplasată la suprafața terenului.S-a stabilit și amenajarea piriultji Năruja. afluent al Zăbalei »— pe albia căruia se află acti.n in construcție una din centralele hidroelectrice. Și tot din domeniul hidroenergetic am mai notat preocupările pentru valorificarea potențialului apelor din canalele de irigații, care derivă din canalul magistral Șiret — Bărăgan, lucrare de mare amploare aflată in plină desfășurare.Sint realizări și preocupări de perspectivă, care atestă faptul că în județul Vrancea problemele legate de valorificarea surselor neconven- țlonale de energie sint urmărite cu toată atenția si răspunderea, că se întreprind măsuri practice pentru ca aportul acestor surse la satisfacerea cerințelor activității econo- mico-soeiale a localităților să fie cit mai substanțial.
Dan DRAGULESCUcorespondentul „Scînteit" 

tifice, de creație științifică și tehnică, deșign-proiectare, informatică, inventică sint integrate în ansamblul activităților organizate de centrele de cultură și creație alături de ■cercurile tehnico-aplicative, de electronică, depanare radio-tv, construcții de machete, desen tehnic etc, care conferă muncii cultural-educative o finalitate concretă, contribuind in egală măsură la perfecționarea profesională a oamenilor. Mai mult, pumndu-se in fața acestor cercuri sau cluburi de creație teh- ■nico-științifică probleme importante de ordin tehnic, a căror rezolvare este, in genere, dificilă pentru cadrele de specialitate de la nivelul întreprinderilor s-a demonstrat practic în unele locuri — ca de exemplu la Bacău — că dezbaterea colectivă a condus la rezolvarea unor ■probleme de o deosebită complexitate. Sălile „tehnic-clubului" de la aceste instituții sint dotate corespunzător activităților :Me acest gen, cu laboratoare și aparaturi moderne din multe domenii ale tehnicii de virf. Centrul de cultură și creație al tineretului din Buzău, pe baza experienței aeumulate, a încheiat, in acest an» contracte de cercetare tehnică cu unele întreprinderi locale. Toate aceste demersuri formative se ■reflectă, bineînțeles, intr-o mare ■măsură in amnloarea șl calitatea ■mișcării de creație științifică și tehnică in cadrul Festivalului național ..Cintarea României", despre care am amintit la început.Deși au fost obținute realizări importante in creația tehnico-științifică de masă, este nevoie ca aceste centre de cultură și creație „Cintarea României", sprijinite de factorii responsabili, să întreprindă mai multe acțiuni de popularizare a realizărilor în acest domeniu, pentru extinderea inițiativelor muncitorești, generalizarea experienței inventatorilor și inovatorilor, antre- rtind in mai mare măsură comisiile inginerilor și tehnicienilor, specialiștii din întreprinderi și instituții, în localitățile mai mari, cu importantă pondere economică, se pot extinde, iți așezămintele culturale, ■cu sprijinul nemijlocit al unităților economice in ce privește baza materială, „Casa inovatorului", „Casa tehnicii", „Brevetoteca" ș.a., care să dispună de o bogată documentație tehnică și mijloacele necesare pentru larga popularizare a realizărilor ■tehnico-științifice românești șl mondiale. Așa cum s-a desprins șl din concluziile ultimei ediții a Festivalului național „Cintarea României", așezămintele culturale pot și trebuie să organizeze în continuare, in perspectiva intîmpinăril Congresului al XIV-lea al partidului, manifestări cu caracter științific și tehnic pentru extinderea și generalizarea lucrărilor distinse și popularizarea autorilor celor mai valoroase lucrări, a color care au primit insigna de „Creator în domeniul științific și tehnic", expoziții, schimburi de experiență cu muncitori, maiștri, tehnicieni și, ingineri care au obținut rezultate' bune în creația științifică și tehnică,- vizite și demonstrații practice Sn unitățile cu cele mal bune rezultate obținute, mese-rotun- de cu inventatori și inovatori, cercuri științifice și tehnico-aplicative, societăți științifice, concursuri ale •muncitorilor pe meserii și alte ■forme pentru antrenarea în și mai ■mare măsură a maselor la această activitate importantă. Numai așa se va răspunde pe deplin chemării secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, spiritului orientărilor din proieetgj Rro- gramului-Directivă și al Tezelor pentru Congresul al XlV-leȘ, de a perfecționa și a da noi, dimensiuni activității creatoare a festivalv lui. trebuind in acest sens să f organizată mai bine activitate ■creație tehnico-științifică și ir, domenii, a teatrelor, caselor df tură, a cluburilor, căminelor rale, a tuturor centrelor de ed-c și cultură a Festivalului na' „Cintarea României".
Șerban RADULESCU
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IN TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU

Oamenii muncii din agricultură raportează 
încheierea recoltării unor culturi

și obținerea de producții mari la hectar
In telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, Comitetul Municipal București al P.C.R. raportează că Sectorul Agricol Ilfov a terminat recoltarea soiei, obținind o producție medie de 6 420 kg la hectar ; comitetele județene Arad și Galați ale P.C.R. raportează terminarea recoltării ■ soiei și obținerea unor producții medii de 6 180 kg și, respectiv, 6 100 kg la hectar ; comitetele județene Mureș, Ialomița, Constanța, Dîmbovița, Bacău și Gorj ale P.C.R. raportează încheierea recoltării cartofilor de toamnă și realizarea unor producții medii de 80 500 kg, 80 300 kg, 77 600 kg, 76 800 kg, 76 150 kg și, respectiv, 76 000 kg la hectar ; comitetele județene Timiș, Arad și Prahova ale P.C.R. anunță încheierea recoltării culturii de ceapă și realizarea unor producții medii de 77 100 kg, 65 480 kg și, respectiv, 61 150 kg Ia hectar.Aceste rezultate de prestigiu - se subliniază în telegrame - sint expresia concretă a grijii permanente a partidului și statului, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru dezvoltarea și modernizarea continuă a agriculturii noastre socialiste, pentru creșterea necontenită a bunăstării materiale și spirituale a celor ce muncesc în agricultură, a întregului popor. Producțiile mari realizate sînt rodul aplicării unor tehnologii de lucru avansate, utilizării unor mașini și utilaje agricole tot mai perfecționate, răspunderii cu care acționează cooperatorii, mecanizatorii, specialiștii, toți cei care își desfășoară activitatea în această ramură de bază a economiei noastre naționale.In această perioadă premergătoare Congresului al XlV-lea al Partidului Comunist Român - se arată în telegrame -, lucrătorii ogoarelor și-au concentrat eforturile pentru strîngerea la timp și fără pierderi a celorlalte culturi, încheierea grabnică a însămințărilor de toamnă precum și pentru efectuarea tuturor lucrărilor care să asigure obținerea de producții mari în anul viitor.

LA SOIA
® Sectorul Agricol Ilfov - 6 420 kg ia hectar 
©Județul Arad -6180 kg la hectar 
© Județul Galați - 6100 kg la hectar

LA CARTOFI DE TOAMNĂ
® Județul Mureș - 80 500 kg la hectar 
® Județul Ialomița - 80 300 kg Ea hectar 
• Județul Constanța - 77 600 kg la hectar 
® Județul Dîmbovița - 76 800 kg la hectar 
® Județul Bacău - 76150 kg la hectar 
® Județul Gorj - 76 000 kg la hectar

LA CEAPĂ
® Județul Timiș - 77100 kg la hectar
® Județul Arad - 65 480 kg la hectar
® Județul Prahova - 61 150 kg la hectar

UNITĂȚI CU PRODUCȚII MARI LA HECTAR
La soia

IN JUDEȚUL MUREȘ• Cooperativa Agricolă de Producție Cristești-Mureșeni r- 6 150 kg la hectar
La cartofi 
de toamnă 

IN JUDEȚUL DÎMBOVIȚA• Cooperativa Agricolă de Producție Frasinu —- 82 300 kg la hectar
La sfeclă de zahăr

IN JUDEȚUL MUREȘO Cooperativa Agricolă de Producție Cuci — 113 580 kg lahectarO Cooperativa Agricolă de Producție Balada — 110 300 kg la hectarO Cooperativa Agricolă de Producție Luduș — 105 880 kg la hectar
Comitetul Județean Buzău al P.C.R. raportează îndeplinirea planului 
la producția-marfă industrială pe 3 ani și 10 luni din actualul cincinalîntr-o telegramă adresată tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, Comitetul Județean Buzău al P.C.R. raportează ca oamenii muncii din iudeț au îndeplinit planul la producția-mar- fă industrială pe trei ani și zece luni din actualul cincinal la data de 2 octombrie, ceea ce creează premisele pentru obținerea

IN JUDEȚUL GIURGIU
O întreprinderea Agricolă de Stat Vedea — 112 700 kg la hectar• întreprinderea Agricolă de Stat Giurgiu — 110 200 kg la hectar

IN JUDEȚUL BIHOR• Cooperativa Agricolă de Producție Ținea — 101 520 kg Ia hectar
La porumb
în cultură 

irigată
IN JUDEȚUL BACĂU

0 Cooperativa Agricolă de Producție Nicolae Bălcescu — 31 580 kg la hectar
IN JUDEȚUL GIURGIU

0 întreprinderea Agricolă de Stat Mihăiiești — 31 300 kg la hectar

unei producții suplimentare în valoare de 1.8 miliarde lei. Aceste realizări au fost posibile datorită preocupărilor sporite pentru îndeplinirea ritmică a planului, mai buna aprovizionare tehnico-materială. introducerea pe scară largă a progresului tehnic, conducerea cu eficiență ridicată a întregii activități de către organele și organizațiile de partid.

La porumb 
în cultură 
neirigată

IN JUDEȚUL BACĂU• Unitatea Agroindustrială Bacău — 24 620 kg la hectar• Cooperativa Agricolă de Producție Săucești — 23 800 kg Ia hectar
0 Cooperativa Agricolă de Producție Negri — 23 080 kg Ia hectar

IN JUDEȚUL BIHOR• întreprinderea Agricolă de Stat Marghita — 22 540 kg la hectar
IN JUDEȚUL HUNEDOARA• Cooperativa Agricolă de Producție Aurei Vlaicu — 22 370 kg la hectar• Cooperativa Agricolă de Producție Sintandrei — 21 150 kg la hectar© Cooperativa Agricolă de Producție Pestișul Mare — 20 900 kg la hectarO Cooperativa Agricolă de Producție Hațeg — 20 700 kg la hectar

IN JUDEȚUL GIURGIUO Cooperativa Agricolă de Producție Stoenești — 21 300 kg la hectar
IN JUDEȚUL ARGEȘ• Cooperativa Agricolă de Producție Mărăcineni — 20 700 kg la hectar
IN JUDEȚUL VASLUI

0 Cooperativa Agricolă de Producție Pochidia — 20 310 kg Ia hectarO Cooperativa Agrico’ă de Producție Arsura — 20 250 kg la hectar
La ardei gras 

IN JUDEȚUL ARAD © Asociația Economică de Sht siCooperatistă Pecica — 86 950 kg la hectar
La ardei gogoșari

IN JUDEȚUL ARAD
O Asociația Economică de Stat si Cooperatistă Nădlac — 93 280 kg la hectar

La ceapă 
IN JUDEȚUL ARAD 

0 Cooperativa Agricolă de Producție Sintana — 87 670 kg la hectar
IN JUDEȚUL ARGEȘ

O Cooperativa Agricolă de Producție Colibași — 65 100 kg la hectar
La struguri 

de masă
IN JUDEȚUL BUZĂU

0 întreprinderea Agricolă de StatRimnicu Sărat — 25 489 kg la hectar

Totodată, se acționează pentru îndeplinirea integrală a sarcinilor pe acest an, punîndu-se astfel o bază trainică producției anului 1990, realizării și depășirii prevederilor planului cincinal.Comuniștii, toți locuitorii județului — se arată în telegramă — așemenea întregului nostru partid și popor, susțin din toată inima Hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R.

La struguri
pentru vin

IN JUDEȚUL BUZĂU
0 Cooperativa Agricolă de Producție Pietroasele — 21 470 kg Ia hectar
0 întreprinderea Agricolă de Stat Rimnicu Sărat — 20 190 kg la hectar

IN JUDEȚUL DOLJ
O Cooperativa Agricolă de Producție Segarcea — 18 350 kg ia hectar

La mere
IN JUDEȚUL ARAD

0 Stațiunea de Cercetare și Producție Pomicolă Lipova — 42 180 kg la hectar
IN JUDEȚUL BUZĂU

0 întreprinderea Agricolă de Stat Buzău — 36 850 kg la hectar
IN JUDEȚUL ARGEȘ

0 întreprinderea Agricolă de Stat Curtea de Argeș — 36 570 kg la hectar
IN JUDEȚUL ALBA© Asociația Economică Intercoo- peratistă Pomicolă Benic — 35 120 kg la hectar• întreprinderea Agricolă de Stat Aiud — 32 500 kg la hectar

IN JUDEȚUL PRAHOVA© întreprinderea Agricolă de Stat Dealu Mare-Urlați — 31 470 kg la hectar
La prune

IN JUDEȚUL ARGEȘ
0 Cooperativa Agricolă de Producție Broșteni — 16 270 kg la hectarîn telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, nresedintelc Republicii Socialiste România, oamenii muncii din unităț’le agricole • de stat și/ cooperatiste amintite raportează încheierea recoltării unor culturi și realizarea de producții mari, superioare celor prevăzute.în această perioada — se . arată în telegrame — se act’onează cu, toate forțele de la sate pentru strîngerea grabnică și fără p’erderi a produselor care se mai află pe cimn. transportul recoltei la bazele de recent’e sau Ia unitățile de industrializare. pentru efectuarea la ( t.iwih si în condiții agrotehnice co- ' respunzătoare a însămințărilor de toamnă, precum si pentru asigurarea cantitativă și calitat’vă ă furajelor, a tuturor condițiilor necesare bunei iernări a animalelor, realizării ritmice a sarcinilor de producție și de livrare la fondul de stat.în încheierea telegramelor, comuniștii, toți lucrătorii ogoarelor din aceșts unități fruntașe se angajează să nu precupețească nici un efort pentru a realiza exemplar sarcinile ce le revin în campania agricolă de toamnă și in pregătirea noului an agricol, întîmpinind cu rezultate deosebite, în toate domeniile de activitate. Congresul al XlV-lea al Partidului Comunist Român.

cu privire la realegerea dumneavoastră. mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, la Congresul al XlV-lea, în înalta funcție de secretar general al partidului. chezășia realizării neabătute a cutezătoarelor programe de dezvoltare economlco-socială a țării, a înfăptuirii măreței opere de construire a socialismului și comunismului în scumpa noastră patrie.

Cronica zilei
Ambasadorul Uniunii Sovietice la București. E. M. Tiaielnikov, a organizat marți, la sediul ambasadei, o conferință de presă, in cadrul căreia au fost prezentate probleme dezbătute la recenta plenară a C.C. al P.C.U.S. privind dezvoltarea econo- mico-socială. a tării si politica națională în etapa actuală.Au luat parte reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe. ziariști români, precum si corespondenți si atasati de presă străini acreditați in tara noastră.• (Agerpres)
Nu raportări de „metri cubi rentabili”, 

ci apartamente bune de locuit!
(Urmare din pag. I)constructorii le suplinesc cum pot direct pe șantier, evident printr-o creștere a manoperei și consumului de materiale. Planseele insă...Ne îndreptăm, așadar, spre furnizor. Si constatăm incă de la poartă predilecția Întreprinderii de materiale de construcții pentru pereți’ exteriori. Sînt depozitați acolo un număr impresionant de asemenea pereți. După cum ni se spune, peste două mii de bucăți, respectiv circa cinci mii de metri cubi. „De ce nu realizați la nivelul cerut si plan- șee ?“ Este întrebarea adresată directorului comercial. Constantin Pa- raschiv. Si iată primul răspuns :— Nu avem tipul de plase sudate (din sîrmă mai groasă) care sint necesare planseelor. De vină este uni-, tatea furnizoare. întreprinderea de Sirmă si Plase Sudate Buzău, care nu ne livrează cantitățile necesare.Cerem să verificăm situația livrărilor în această privință si... surpriză. Din cele 528 tone de plase sudate livrate, peste 400 de tone sînt din sîrmă groasă pentru... planșee. Dar din care o bună parte a fost folosită tot pentru pereții exteriori. Cum este posibil ? în absenta directorului. invităm la o discuție pe această temă, alături de directorul comercial, ne secretarul comitetului de partid. Ion Poșchioă, și contabi- lul-sef al întreprinderii. Gheorghe Muraru. Si iată ce ni se răspunde : „Planseele sînt mult mai ieftine de- cît pereții exteriori, la un volum de materiale apropiat. Așa că am căutat în felul acesta să realizăm indicatori mai buni la productia-marfă industrială. Dar nu ni se poate reproșa nimic, pentru că dună plan avem restante si la pereții exteriori".— Cu toate acestea, prin necorela- rea dintre pereți și planșee ați produs mari stocuri la întreprinderea dumneavoastră și ati împiedicat în mod categoric realizarea programului de locuințe pe plan local.— Așa este, dar nu sîntem noi de vină.Și, drept explicație, iriterlocuto- rii noștri s-au referit la faptul că i sint oblîgâți să tină seama de indicatorii după cară sînt retribuit! oamenii, respectiv, cei valorici. Cit , privește producția fizică, ea se mă- ■ soară in metri cubi, ne-au precizat ei.

INFORMAȚII SPORTIVE

„Turul ciclist" al României/Etapa a 3-a a „Turului ciclist" al ■României, desfășurată ieri pe traseul : municipiul Gheorghe Gheor- ghiu-Dei — Piatra Neamț (120 km), a fost cistigată de românul Dumitru Răcășan. in 3 h 09’04” (medie orară 38.100 km). Pe iocul al doilea. în același timp cu învingătorul, a sosit sovieticul Serghei Blagov.In clasamentul general Individual conduce Valentin Buduroi. urmat de Dănut Catană (Ia 10”).Astăzi are loc etapa a 4-a : Piatra Neamț — Miercurea-Ciuc (132 km).FOTBAL © în cadrul etapei a 7-a a campionatului diviziei A la fotbal, astăzi, de la ora 15. vor avea loc următoarele șapte meciuri : Victoria— Flacăra Moreni (stadionul Victoria). Jiul — Dinamo ; S. C. Bacău — Universitatea Cluj-Napoca. Petrolul— Steaua, Politehnica Timișoara — F. C. Inter. Corvinul — F. C. Argeș, F.C.M. Brașov — F.C. Olt. Partidele Universitatea Craiova — F.C. Bihor Oradea și Sportul studențesc— F.C. Farul Constanța se vor desfășura la 25 octombrie. 0 în vederea meciului pe care echipa de fotbal a Danemarcei îl va susține cu echipa României, la 11 octombrie, la Copenhaga, in preliminariile Campionatului mondial de fotbal, federația daneză de specialitate a selecționat următorii jucători : Schmei- chel. Rasmussen (portari). Olsen. J. Nielsen. K. Nielsen. Sivebak. Larsen. Heintze, Helt. Jensen, Bartram, Vilfort. M. Laudrup, Poulsen, Elstrup, B. Laudrup.HANDBAL. Desfășurat în orașul nigerian Bauchi, campionatul mondial de handbal pentru echipe de junioare a fost cîștigat de selecționata U.R.S.S., care a intrecut in finală cu scorul de 26—23 formația Coreei de Sud. în partida pentru locurile 3—4 : Bulgaria — Iugoslavia 27—18.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaDoresc să vă adresez vii mulțumiri pentru felicitările și urările călduroase pe care ați binevoit să mi le adresați în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Guvernului Republicii Socialiste România, al poporului român și al dumneavoastră personal, cu ocazia celei de-a 41-a aniversări a creării Republicii Populare Democrate Coreene.Dumneavoastră ați dat o înaltă apreciere succeselor obținute de poporul nostru in construcția socialistă și ați exprimat sprijin și solidaritate activă față de propunerile noastre privind eliminarea tensiunii din Peninsula Coreeană și realizarea reunificării pașnice și independente a tării, fără nici un amestec străin, precum și față de eforturile noastre depuse in această direcție, ceea ce constituie o puternică încurajare pentru poporul nostru.Folosesc această ocazie pentru a-mi exprima convingerea că relațiile tradiționale de prietenie și colaborare dintre cele două partide, țări și popoare se vor întări și dezvolta continuu.
KIM IR SEN

Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului T. uncii din Coreea, 

Președintele Republicii Populare Democrate Coreene

— Ce propuneți ? — a fost următoarea întrebare.— Indicatorul de bază după care să se stabilească retribuția să fie apartamentele fizice realizate și nu ca pină acum producția în metri cubi, șl expresia lor valorică. în felul acesta s-ar schimba multe in raporturile dintre noi și constructori.Este, așadar, propunerea factorilor de răspundere de la întreprinderea de Materiale de Construcții Doicești, care, fără îndoială, cunosc bine, din interior, problema la care ne referim, și pe care o supunem atenției factorilor in drept.Desigur, în afara indicatorului sînt de luat în considerație și alte aspecte, între care ritmicitatea livrării de plase sudate și extinderea capacității la planșee și alte sortotipodimen- siuni de prefabricate deficitare. Cert > este însă că anul acesta marile restante la planșee ale întreprinderii de Materiale de Construcții Doicești au condus la nerealizarea structurii a sute de apartamente pe șantierele din județul Dîmbovița, și in primul rînd din municipiul Tîrgoviște. „Numai la brigada noastră, specializată pe montajul panourilor mari, ne spunea ing. Dinu Teodor, activitatea s-a redus de la 48 apartamente pe lună la 28. lucrîndu-se cu doar două echipe în loc de patru. Aceasta exclusiv din cauza lipsei planșe- elor, pentru care stau oameni, stau macarale de mare capacitate, nu ne realizăm planul la apartamente. La nivelul anului, paguba, căci nu poate fi numită altfel, este de peste 250 de ■apartamente". Și aceasta numai în cadrul unei brigăzi.Iată, prin urmare, care este una idin principalele cauze care au determinat restanțele la construcțiile de locuințe în județul Dîmbovița. Faptul că încă nu s-a înțeles că realizarea apartamentelor nu revine numai constructorilor de pe șantiere, ci și altor ‘factori, intre care in iprimul rind „constructorilor de case" din poligoanele și halele întreprinderii de materiale de construcții. Care nu trebuie să producă metri cubi de prefabricate „rentabile", ci apartamente fizice, cu toate elementele prevăzute, indiferent dacă se vor schimba sau nu indicatorii incriminați. Căci problema nu tine atît de indicatori (in definitiv și în prezent există și cel denumit „apartamente fizice", chiar dacă nu cu un rol determinant pentru retribuții), cit de mentalitate. O mentalitate îngustă, total greșită și păgubitoare. Si pentru înlăturarea căreia organele locale, comitetul județean de partid trebuie să intervină grabnic.La aceasta trebuie adăugate și marile restanțe la alte materiale ale altor furnizori, asupra cărora de data aceasta nu mai insistăm, dar in legătură, cu care reamintim un adevăr elementar : că trebuie livrate conform prevederilor Leeii contractelor, repartițiilor existente. Promisiunile neonorate, tergiversările, anulările unor contracte nu pot fi
teatre

• Teatrul National (14 71 71, Sala Ma
re): Poveste din Hollywood — 18;
(sala Amfiteatru): Torquato Tasso — 
18; (sala Atelier): Autorul e in sală, 
— 18
• Filarmonica ,,George Enescu” 
(15 68 75, sala Studio): Recital de pian 
Nicoleta Luca. Program SCHUMANN
— 17; (Ateneul Român): Integrale 
camerale". JOHANNES BRAHMS. 
Cele trei cvartete de coarde. Cvarte
tul „FORUM" — 18
• Opera Română (13 18 57): Madame 
Butterfly — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48): Silvia
— 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46): Se
cretul familiei Posket — 18: (sala
Grădina Icoanei, 11 95 44): Dimineață 
pierdută — 18
O Teatrul-Foarte Mic (14 09 05): Băr
batul și... femeile — 19
• Teatrul de comedie (16 64 60): Pre
șul — 18
O Teatrul „Nottara" (59 31 03. sala 
Magheru): Scapino — 18
• Teatrul Giulesti (săla Majestic,
14 72 34): Să nu-ți faci prăvălie cu 
scară — 18
O Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- 
se" (sala Savoy, 15 56 78): Varietăți pe 
portativ — 18
e Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" (13 13 00): Plai românesc, 
ritm strămoșesc — 18.30
I» Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55): 
De la Stan și Bran la... Muppets —
15 

decit impedimente serioase, neajunsuri obiective pentru realizarea apartamentelor planificate în termenul stabilit.CE ANUME DETERMINA INDISCIPLINA ȘI SLABA ORGANIZARE ? Pe fundalul acestor neajunsuri s-au manifestat și chiar s-au accentuat și aspecte de indisciplină, de dezordine și proastă gospodărire pe șantierele intreprinderii-antrepriză de construcții-montaj a județului. Față de anul trecut a scăzut timpul efectiv lucrat, a crescut numărul sancțiunilor și implicit al abaterilor disciplinare, a crescut fluctuația. La recentele adunări generale ale organizațiilor de bază s-a atras atenția asupra faptului că maiștrii sînt ultimii care vin și primii care pleacă de pe șantiere, dind nu numai un prost exemplu, dar încurajind în felul acesta nerespectarea programului de către ceilalți oameni ai muncii, munca de proastă calitate. în special, în privința finisărilor interioare, activitatea la această întreprindere de construcții-montaj lasă foarte .serios de dorit. Multe deficiente există la secția de utilaj transport, care nu o dată realizează reparații de slabă calitate, nu asigură întreținerea corespunzătoare a utilajelor, in ciuda faptului să majoritatea sint noi.„Sîntem deplin încredințați că avem încă multe lipsuri în activitatea proprie, ne spunea directorul întreprinderii, tovarășul loan Bonifaciu Tulai. Ne străduim să îmbunătățim organizarea, să delimităm clar răspunderile personalului de conducere și de execuție, să întărim controlul la fiecare loc de muncă, să creștem gradul de conștiință al tuturor oamenilor muncii. Sîntem hotăriți ca (in ceea ce ne privește să luăm toate măsurile spre a depăși situația care E-a creat".La rîndul său, tovarășa Eugenia Gîdea, vicepreședinta consiliului popular județean, căreia i-am prezentat concluziile anchetei noastre, a dat asigurări că se vor lua măsuri de către consiliile populare municipal și județean pentru a se elimina situații de felul celei create prin „specializarea" Întreprinderii de materiale de Cdns'tructil pe anumite tipuri de prefabricate, pentru ajuto- rarea mai susținută a constructorilor. paralel cu creșterea exigenței fată de munca lor.Programul construcțiilor de locuințe nu este facultativ pentru nimeni. El constituie o componentă principală a politicii partidului nostru privind creșterea nivelului de trai al poporului, dezvoltarea și modernizarea tuturor localităților tării. Pentru înfăptuirea sa trebuie luate toate măsurile ce se impun, analizate cu simt de răspundere adevăratele cauze care au condus la întirzierea sa in unele județe, in vederea stabilirii unor programe de redresare realiste și eficiente, de înlăturare a restanțelor acumulate.
Ion MARIN

• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala
Victoria): Bu-Ali — 15
B Circul București (10 41 95): Ansam
blul de circ din China — 19

cinema

î**

*

*
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DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
® AVIOANE NEPOLUANTE ?Presa vest-germanâ a informat recent despre efectuarea, in cadrul societății „MBB", a unor studii preliminare vizind realizarea unui avion nepoluant, capabil că utilizeze drept carburant hidrogenul. Din reacția hidrogen plus oxigen rezultă apă. produs nepoluant prin excelentă. Mai mult, puterea calorică a hidrogenului este mult mai mare, mai precis de trei ori. decit a kerosenuiui, astfel incit devine posibilă îmbunătățirea substanțială a raportului sarcină utilă — masă totală a avionului.Pentru realizarea unui asemenea avion trebuie rezolvate nu numai problemele de combustie, dar și cele de stocare a hidrogenului lichid. în ce privește prima problemă. se pare că specialiștii francezi s-au convins că turboreactorul clasic poate funcționa cu hidrogen, cu condiția de a sc lua cîteva precauții, pentru evitarea riscurilor de explozie nu numai la nivelul camerelor de combustie și al injectoarelor. dar și la nivelul dispozitivelor menite să controleze

trecerea hidrogenului de la starea lichidă la cea gazoasăSe preconizează ca. intr-o primă etapă, noul avion să fie cu rază scurtă de acțiune, cu etape de zbor de 1 500—1 700 km. Astfe). volumu" rezervorului de hidrogen n-ar fi excesiv. în comparație cu volumul fuzelajului.Pentru că esle exclus să se amplaseze hidrogenul in structurile destinate pasagerilor. s-a născut ideea folosirii unui al doilea fuzelâj. exclusiv ca rezervor. Deși interesantă. această soluție prezintă riscul creării unui dezechilibru transversal, pe măsură ce hidrogenul este consumat. Pentru eliminarea inconvenientului, s-a imaginat un avion cu trei fuzelaje : două destinate pasagerilor, iar al treilea (analog cu unul din rezervoarele rachetei ..Ariane"). amplasat in centru, pentru depozitarea hidrogenului. Aripa avionului urmează să conțină rezervoare auxiliare cu kero- sen. care pot alimenta motoarele, in caz de defectare a sistemului de alimentare cu hidrogen lichid. „Pe lingă faptul că nu va polua deloc atmosfera, acest avion, proiec-

tat să-și efectueze primul său zbor peste 7 ani. va putea transpoita cu 50—80 la sută mai multi pasageri decit un avion «B 747 — 400». ce-1 drept, pe etape mai scurte, dar e vorba numai de un început", remarcă revista „Air et Cosmos".
• MATERIAL IZOLANT NEIN- 

FLAMABIL. Pină nu de mult, în Malaye- zia, imensele cantități de tărițe ce rămî- neau in urma decorticării orezului erau arse, ca deșeuri nefolositoare. Pentru această însemnată resursă a fost insă găsită o promițătoare utilizare, in urma cercetărilor efectuate de specialiști din respectiva tară. în colaborare cu colegi de la Institutul de cercetări industriale din Kyushu, Japonia. în fapt, a fost studiată posibilitatea utilizării tărîtelor de orez, sub formă de cenușă albă, obținută în condiții speciale de incinerare, atit ca material de filtrare ori stabilizator pentru soluri, cit și ca material refractar izolator sau de șlefuit. In cele din urmă, a rezultat că utilizarea cea mai eficientă este ca material

izolator. Obținui dintr-un amestec de cenușă din tărite de orez și calcar, la care se adaugă apă. se încălzește, se agită șl apoi, printr-o reacție hidrotermică. se formează cristale . aciculare. în fine, materialului i se imprimă forma dorită cu ajutorul unei prese. Noul material izolator prezintă avantajul că este foarte ușor și rezistă la temperaturi de pină la o mie de grade C.
• „RADIOGRAFIA" CULTURI

LOR AGRICOLE. Pe plan mondial s-au pus la punct pină în prezent o serie de metode perfecționate de supraveghere minuțioasă a „sănătății" culturilor agricole. Una dintre aceste noi metode, supranumită „Hawk" (șoim), care asigură informații precise în legătură cu starea culturilor, recurge la ajutorul unui scaner. Acest aparat. folosit pentru luarea de fotografii aeriene. indică „punctele nevralgice" clin orice lot examinat : existenta buruienilor, insuficienta umiditate a solului, cu citeva zile sau chiar citeva săptămini înainte ca respectiva carență să poată fi observată cu

ochiul liber. „Noua metodă, deosebit de performantă, pusă la punct in statul California. poate semnala cu promptitudine zonele de «stres» al plantelor, chiar pe terenuri cu suprafețe reduse, notează revista franceză «Science et Vie». De exemplu, se pot detecta astfel prezenta buruienilor pe parcele cu laturile de doi metri și chiar diferente de densitate mai mici de 2 500 de plante Ia hectar". Informația înregistrată de scaner este transmisă unui calculator care furnizează. în decurs de 72 de ore. hărți în culori diferite, care permit localizarea exactă a anomaliilor depistate și. implicit. adoptarea în timp util a măsurilor corective adecvate.
• FURAJE AMELIORATE GE

NETIC. Una dintre direcțiile principale ale programului de promovare a progresului tehnico-științific, coordonat de Academia de Știinte a R.P. Mongole, îl constituie dezvoltarea biotehnologiilor, informează un recent buletin al agenției „Mongol- press". Pentru materializarea acestui obiec-

tiv, în Mongolia se acordă o importantă prioritară aplicării mai rapide a metodelor biotehnologice in agricultură și în medicină. Institutele de cercetare elaborează programe de utilizare a biotehnologiilor in scopul imbunătătirii bazei furajere, mai ales în ce privește sporirea cantității de albumină furajeră.„Progresul biotehnologiej prezintă o importanță deosebită pentru Mongolia, dată fiind existenta unei bogate baze de materii prime de origine organică si de subproduse rămase in urma prelucrării lor agroalimen- tare“. relevă buletinul. Prin diverse metode se pot obține fermenți pentru medicină sau alte ramuri. Institutele de cercetări prepară produse necesare procesului de fabricație a serurilor fetalo. a alțor preparate folosite in biotehnologie. Se consideră însă că posibilitățile existente nu sint utilizate la nivelul cerut. „De aceea, va trebui să se acorde în continuare atenție extinderii activității de cercetare în domeniul biologiei moleculare și geneticii, biochimie! și biofizicii, fizicii solidelor și al medicinei". conchide publicația citată.
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DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII A

Q Un studio in căutarea unei vedetei 
GRIVIȚA (17 08 58) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19, GLORIA (47 46 75) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19, CULTURAL (83 50 13) —
9; 11; 13; 15; 17; 19
• Substituirea („Zilele filmului din 
R.P. Chineză"): STUDIO (59 53 15) — 
0,30; 11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30 
to Alo, aterizează străbunica : LU
MINA (14 74 16) — 9; 11; 13; 15; 17;
19
© Cucoana . Chirița : BUZEȘTI
(50 43 58) — 15; 17; 19
& Martori dispăruți : FERENTARI 
(80 49 85) — 15* * 17; 19
G Sosesc păsările călătoare î CO- 
TROCENI (81 68 88) — 15; 17; 19
© Ciuleandra : VOLGA (79 71 26) —
9; IR 13; 15; 17; 19
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TEZELE PENTRO CONCBESU1 Al XIV IM M. PABTILM, OBIENTMM 

FUNDAMENTALE ALE POLITICII EXTERNE A ROMÂNIEI SOCIALISTE

Criza datoriei externe: între practicile 
nocive ale presiunilor și cerința 

soluționării echitabile

Schimb de mesaje intre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 

și tovarășul Kim Ir Sen

Prefigurind marile direcții de ac-■ tlune ale politicii externe a Româ- : niei socialiste, politică menită săasigure condițiile de pace si secu- ritate necesare înfăptuirii gran-• dioaselor programe de dezvoltare f. economică și socială a patriei. Te- jj zele pentru Congresul al XIV-leaal partidului, ideile si concluziile i; formulate de secretarul general al partidului, președintele Republicii.• privind principalele procese si ten- i dinte din lumea contemporană punin evidentă caracterul complex și contradictoriu al situației internaționale actuale. In mod deosebit viata internațională este afectată grav de criza economică mondială, care, in ultimii ani. a adîncit și mai mult decalajele dintre țările bogate și cele sărace. Orice analiză obiectivă a situației create demonstrează că aceasta este consecința directă a politicii imperialiste, neocolonialiste. de inegalitate și asuprire, a politicii financiar-monetare. prin care se urmărește menținerea țărilor în curs de dezvoltare în postura de furnizor de materii prime ieftine si sursă de supraprofituri pentru marele capital financiar international.în lumina acestor realități si pornind de la poziția ei de principiu, evidențiată cu pregnantă în Tezele pentru apropiatul Congres. România consideră drept o cerință esențială a progresului și păcii in lume solu-■ ționarea. în primul rind, a crizei datoriei externe a țărilor în curs de: dezvoltare, lichidarea subdezvoltării i și edificarea unor noi raporturi 1 economice între state.Tocmai în acest sens, in cadrul actualei sesiuni a Adunării Generale ; a O.N.U., prezentind CONSIDE- f RENTELE ȘI PROPUNERILE ROMÂNIEI, ALE PREȘEDINTELUI t NICOLAE CEAUȘESCU CU PRIVI- î' RE LA ACTUALA SITUAȚIE PE f PLAN MONDIAL ȘI DIRECȚIILE ; DE ACȚIUNE ÎN VEDEREA REALI- > ZĂRII UNOR SCHIMBĂRI RADI-■ CALE ÎN VIAȚA INTERNAȚIO- ; NALĂ. țara noastră a supus atenției■ forumului mondial un program con-■ creț, realist și viabil pentru solu-■ ționarea problemelor economice mondiale. în primul rind a datoriei externe a țărilor în curs de dezvoltare. considerată, pe bună drep-; tate. ca una dintre cele raa' grave ' probleme c,u care se confruntă : aceste state, ca și economia mondială în ansamblu.într-adevăr. așa cum rezultă din diferite studii efectuate de toruri internaționale competente, dacă țările lumii a treia traversează, in i prezent, cea mai puternică criză a j dezvoltării pe care au cunoscut-o j vreodată, cauza ei cea mai profundă o constituie efortul financiar impus de datoria externă, care a depășit 1 300 de miliarde de dolari. Mai ‘ direct spus, datoria externă, prin intermediul politicii „banilor scumpi1' (ratele înalte ale dobînzilor practicate de capitalul financiar internațional) s-a transformat intr-un mecanism de spoliere a țărilor sărace, în perioada care s-a scurs din actualul deceniu — după cum relevă un document al U.N.C.T.A.D. — datorită scumpirii creditului, țările în curs de dezvoltare au plătit dobinzi in valoare de 620 miliarde de dolari, sumă oe acoperă peste patru cincimi ‘ din datoria lor în 1981. Creșterea plăților în contul datoriei a avut loc concomitent cu reducerea severă a fluxurilor financiare externe, fapt care a dus la inversarea transferului de resurse. în perioada 1982—1988, de exemplu. America Latină a dat în contul dobînzilor si dividendelor cu circa 180 de miliarde de dolari mai mult decît a primit sub formă de noi credite.Consecințele economico-sociale ale acestor stări de lucruri în țările îndatorate sînt tot mai grave. După inversarea sensului fluxurilor financiare. volumul investițiilor țărilor debitoare din lumea a treia a scăzut continuu și in proporții neobișnuit de mari : în cazul tarilor cu cele mai mari datorii, ponderea lor în produsul intern brut s-a redus de la 25,2 la sută în 1980 la 15,3 la sută in 1988. Politicile financiare și de credit spoliatoare practicate de statele capitaliste dezvoltate anihilează in fapt eforturile țărilor in curs de dezvoltare de a ieși din actualul impas, contribuind la perpetuarea și chiar adincirea subdezvoltării. Pe de altă parte, datoriile externe nu duc numai la extinderea și adincirea subdezvoltării și. implicit, la creșterea decalajelor dintre țările în curs de dezvoltare și cele bogate, ci contribuie, in același timp, la sporirea dependentei economice și politice a primului grup de state de cel de-al doilea grup. Pentru că este o realitate acuzatoare faptul că cercurile imperialiste. 

marele capital folosesc situația grea in care se află țările in curs de dezvoltare copleșite de datorii pentru ingerințe în treburile' lor interne prin practici de condiționări politice și economice ale creditelor, prin încercări de a impune diferite „programe de reajustare economică" de tip colonialist etc.Prezentind noile propuneri în fața forumului mondial. România, ca tară în curs de dezvoltare, cunoaște bine consecințele actualei stări de lucruri din economia mondială și. în special, care cunoaște ce înseamnă povara grea pe care o reprezintă datoria externă, una dintre cele mai grave probleme cu care se confruntă țările îndatorate. Cum se știe, mobilizîndu-și întregul potential material și uman. România a reușit ca, in luna martie 1989. să înlăture această povară, achitin- du-și întreaga datorie externă, fapt 
PROPUNERILE ROMÂNIEI IA O.N.U.

- amplu și constructiv program de acțiune 
Propuneri pentru îmbunătățirea radicală a sistemului 

internațional de credit și dobînziO Stabilirea unei dobinzi maxime, nefluctuante, de 4-5 ta sută, la creditele acordate de F.M.I., B.I.R.D. și marile bănci. Pentru creditele existente să se treacă la recalcularea volumului acestora pe baza unui nivel maxim al dobinzilor de 2-3 la sută.O La acordarea de noi credite, F.M.I. și B.I.R.D. să renunțe la așa- zisele programe de reajustare economică de tip colonialist și îndeosebi la condițiile privind reprivatizarea unităților productive.® România consideră că F.M.I. și B.I.R.D. trebuie să acorde credite, in primul rind, sectorului public, de stat și cooperatist, pentru asigurarea dezvoltării forțelor proprii ale fiecărei țări in curs de dezvoltare, pentru progresul mai rapid al acestora.O Să fie eliminată practica folosită de Banca Mondială șl alte bănci care acordă credite financiare condiționate de preluarea sub control a producției de materii prime din diferite țări in curs de dezvoltare, ceea ce asigură mari profituri capitalului financiar pe seamo jefuirii bogățiilor țărilor în curs de dezvoltare.® Să se stabilească prețuri rezonabile, echitabile la materiile prime furnizate de țările în curs de dezvoltare, astfel incit să se micșoreze decalajele față de prețurile la produsele industriale importate și să se pună capăt, astfel, transferului de avuție din aceste țări către țările dezvoltate.

afecteze programele economică a țării si de subliniază si în președintele a arătat cu dife-se cum

cu o profundă semnificație, marcînd asigurarea deplinei independente politice și economice. Desigur, pentru a se ajunge la aceasta au fost necesare mari eforturi de investiții în cursul actualului deceniu, dar s-a acționat astfel ca lichidarea datoriei externe să nu,de dezvoltare nici nivelul populației.Așa cum Teze, asa Nicolae . Ceaușescu rite prilejuri, țara noastră se pronunță pentru așezarea pe baze noi. echitabile a ordinii economice și financiare internaționale. în acest cadru, pornind tocmai de la experiența proprie și cunoscînd practicile folosite de Fondul Monetar Internațional. Banca Mondială si alte mari bănci internaționale, care, prin condițiile economice și politice ce le pun. urmăresc destabilizarea țărilor in curs de dezvoltare, transferul de avuție din aceste țări către principalele state dezvoltate. România consideră că în centrul strategiei privind soluționarea problemei datoriei externe a țărilor in curs de dezvoltare, a problemelor în. ansamblu trebuie să prioritate de maximă îmbunătățirea radicală a- internațional de credit și 

trai și veniturile

economice stea ca o actualitate sistemului dobînzi.Prin propunerile prezentate la O.N.U.. tara noastră preconizează să se stabilească o dobîndă maximă, nefluctuantă, de 4—5 la sută la creditele acordate de F.M.I.. B.I.R.D. si marile bănci, iar pentru creditele existente să se treacă la recalcularea acestora oe baza unui nivel maxim al dobinzilor de 2—3 la sută. România consideră, de asemenea, că, la acordarea de noi credite. F.M.I. și' Banca Mondială trebuie să renunțe la asa-zisele programe de reajustare economică, de tio neocolonialist. și îndeosebi la condițiile privind reprivatizarea unităților productive. care înseamnă, practic, trecerea acestora sub controlul marilor monopoluri străine. Potrivit propunerilor prezentate, tara noastră subliniază că F.M.I. si B.I.R.D. trebuie să acorde credite în primul rînd sectorului public, de stat si cooperatist, pentru a se asigura astfel dezvoltarea forțelor proprii ale fiecărei țări în curs de dezvoltare, accele-

rarea progresului economico-social al acestora. Tara noastră consideră, totodată, că este necesar să se elimine practica folosită de Banca Mondială si alte bănci care acordă credite financiare condiționate de preluare sub control a producției de materii prime din diferite țări în curs de dezvoltare, ceea ce. în fapt, asigură mari profituri capitalului financiar pe seama jefuirii bogățiilor țărilor în curs de dezvoltare.De altfel, așa cum a arătat st In cadrul sesiunilor anuale ale F.M.I. si B.I.R.D.. România apreciază că organismele financiare trebuie să renunțe la practica de a condiționa creditele, de a le folosi pentru stimularea așa- zisei privatizări, a dezvoltării economiei particulare, de a pune condiții politice la acordarea creditelor.Prezentind aceste propuneri în cadrul sesiunii Adunării Generale a O.N.U., ca și la reuniunile anuale ale 

institutiilor financiare Internationale, desfășurate în aceste zile. România a subliniat cu putere că. în calitate de membră a F.M.I. si B.I.R.D.. nu poate fi părtașă la o politică insem- nînd. în fapt, sprijinirea acțiunilor de jaf si asuprire promovate de societățile multinaționale, de capitalul financiar-bancar internațional in relațiile cu țările in curs de dezvoltare.în concepția tării noastre, a președintelui Nicolae Ceausescu. este necesar ca F.M.I. si B.I.R.D. să-si reconsidere în mod fundamental politica si practicile de pînă acum, să-sl democratizeze întreaga activitate, numai astfel puțind să-si îndeplinească obiectivele pentru care au fost create.în spiritul acestor propuneri, care au fost avansate și în cadrul reuniunii anuale a „Grupului celor 77". tara noastră apreciază că pentru re- vitalizarea cooperării Internationale si o reală si generalizată relansare a creșterii economice. în special a țărilor rămase în urmă, este necesar să se pregătească corespunzător sesiunea specială a Adunării Generate a O.N.U. din 1990. consacrată problematicii economice, astfel încît aceasta să devină un cadru de negocieri autentice intre statele dezvoltate si cele hi curs de dezvoltare, in vederea convenirii unor soluții globale, poll- tico-economice. In problemele subdezvoltării. ale raporturilor financiare si comerciale mondiale, ale datoriei externe a țărilor în curs de dezvoltare.Constituindu-se intr-un program de acțiune realist, concret si constructiv. considerentele si propunerile României. ale președintelui Nicolae Ceausescu prezentate la O.N.U.. in spiritul Tezelor pentru Congresul al XIV-1ea al partidului, confirmă o dată mai mult caracterul principial a! politicii externe a tării noastre, evidențiază «“forturile statornice ale secretarului general al partidului, președintele Republicii, pentru o nouă abordare șl soluționare a problemelor ce confruntă economia mondială, astfel incit să fie deschisă perspectiva lichidării subdezvoltării, a progresului economico-social al tuturor națiunilor lumii.
Valentin PAUNESCU

PHENIAN 3 (Agerpres) — Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, au fost transmise un mesaj de salut și cele mai bune urări de succes tovarășului Kim Ir Sen. secretar general al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, președintele R.P.D. Coreene, in activitatea de înaltă răspundere consacrată edificării socialismului, progresului ți prosperității poporului coreean prieten, realizării dezideratului legitim al poporului coreean de reunificare pașnică și independentă a patriei. Un mesaj de salut a fost, de asemenea, transmis tovarășului Kim Giăng II.. membru al Prezidiului Biroului Politic, secretar al C.C. al P.M.C.Mulțumind cordial pentru mesaj. tovarășul Kim Ir Sen a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu si tovarășei Elena Ceaușescu cele mai bune urări de sănătate și fericire, iar poporului român prieten noi și mari înfăptuiri în edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate.Tovarășul Kim Ir Sen a făcut aprecieri deosebit de elogioase privind proeminenta personalitate a tovarășului. Nicolae Ceaușescu. remarcabilele calități de strălucit conducător si militant revoluționar, rodnica sa activitate consacrată edificării cu succes și perfecționării societății socialiste, pe baza aplicării consecvente și creatoare a principiilor fundamentale ale socialismului științific, lunta neobosită a eminentului conducător de partid, si de stat român pentru triumful cauzei
SESIUNEA O.N.U.

Dezbaterile din Adunarea GeneralăNAȚIUNILE UNITE 3 (Agerpres) — Neagu Udroiu transmite : în Adunarea Generală a O.N.U. au continuat dezbaterile de politică generală.Primul-ministru a! Noii Zeelan- de, Geoffrey Palmer, a consacrat o mare parte a discursului său problemei apărării ’ mediului înconjurător. Această chestiune trebuie abordată într-o manieră coordonată șl simultan cu eforturile de eradicare a sărăciei și de realizare a unei dezvoltări economice susținute — a spus el. Apărarea mediului ambiant presupune eliminarea poverii datoriei externe de pe umerii țărilor in curs de dezvoltare, liberalizarea comerțului multilateral și promovarea fluxului de asistentă în favoarea dezvoltării. Degradarea mediului este o problemă care amenință securitatea . mondială la fel de grav ca și cursa înarmărilor, iar sarcina soluționării trebuie repartizată echitabil, în sensul ca țările dezvoltate să-și asume o cotă mal mare din această responsabilitate.Referindu-se la actuala situație internațională, complexă și contradictorie. ministrul de externe al R.P.S. Albania, Reis Malile, a ex-
♦La Națiunile Unite a fost dat publicității raportul secretarului general al O.N.U. „Realizările științei și tehnicii și ■ influența lor asupra securității internaționale".

★Secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a prezentat celei de-a. 44-a sesiuni a Adunării Generale â O.N.U. un raport in care este expusă opinia unui grup internațional în legătură cu proclamarea. în anii ’90. a Deceniului internațional pentru micșorarea pericolului calamităților naturale. Anual, relevă documentul, pe Terra au loc numeroase fenomene naturale distructive — 100 000 de furtuni.
ORIENTUL MIJLOCIU

• In sprijinul convocării unei conierinfe de pace 
în zonă • Contacte politico-diplomaticeTOKIO, 3 (Agerpres). — Președintele Comitetului Executiv al O.E.P., Yasser Arafat, care efectuează o vizită in Japonia, a avut convorbiri cu premierul Japoniei. Toshiki Kaifu — informează agenția Kyodo.Yasser Arafat a declarat că O.E.P. acceptă ideea irțițierii unui, dialog intre palestinieni și Israel, prin intermediul Egiptului, și a arătat că apreciază acordul dintre președintele Mubarak și președintele Bush de a coopera in direcția stimulării procesului de pace.într-o conferință de presă tlnută la Tokio. președintele Comitetului Executiv a! O.E.P.. Yasser Arafat, a estimat că modelul soluționării conflictului din Orientul Mijlociu ar putea fi cel aplicat In Namibia.El s-a pronunțat pentru organizarea de alegeri In teritoriile ocupate, sub egida O.N.U.. și inițierea procesului de acordare a independenței pentru aceste teritorii. Yasser Arafat 

socialismului, destinderii șl păcii In lume. în alese cuvinte de admirație și prețuire, tovarășul Kim Ir Sen a subliniat istorica realizare a poporului român privind lichidarea completă a datoriei externe a României, concomitent cu dezvoltarea economico-socială continuă a societății — exemplu in ce privește dorința fermă a națiunii române de a fi pe deplin independentă și suverană, de a construi societatea socialistă bizuindu-se pe hărnicia și forța creatoare ale ponorului.Au fost evocate, cu acest prilej, relațiile de trainică prietenie, colaborare și solidaritate româno-co- reene. care au la bază raporturile de deosebită stimă si afecțiune statornicite de-a lungul anilor intre cei doi mari conducători al partidelor și statelor noastre.Tovarășul Kim Ir Sen a exprimat vii mulțumiri Partidului Comunist Român, personal tovarășului Nicolae Ceaușescu. Întregului popor român, pentru sprijinul frățesc consecvent și solidaritatea militantă față de cauza nobilă a poporului coreean privind reunifiearea pașnică, democratică și Independentă a Coreei. hotărîrea de a dezvolta, pe mai departe, prietenia și colaborarea frățească, pe multiple planuri. între cele două partide, țări și popoare. spre binele și fericirea națiunilor noastre, a triumfului socialismului și păcii In lume.Schimbul de mesaje a fost prilejuit de primirea de către tovarășul Kim Ir Sen a ministrului apărării naționale al Republicii Socialiste România, general-colonel Vasile Milea, a delegației militare române.

primat hotărîrea țării sale de a contribui la ameliorarea atmosferei politice și la reducerea încordării pe continentul european. Vorbitorul s-a pronunțat în favoarea unor măsuri concrete de dezarmare, a desființării blocurilor militare și a bazelor militare străine, pentru retragerea forțelor armate în limitele frontierelor naționale proprii. Referindu-se la angajarea procesului de cooperare între țările balcanice, vorbitorul a salutat evoluțiile pozitive din această regiune, apreciind că ele răspund intereselor fundamentale ale ’ popoarelor respective, cauzei păcii în Balcani șl in Europa.în Intervenția sa. Jadallah Azouz F.l-Talihi. secretar al Comitetului Popular General al Biroului de legături externe al Marii Jamahirii Arabe Libiene Populare Socialiste, a abordat pe larg problemele referitoare Ia consolidarea securității Si dezvoltării în Marea Nfediterahă. Această regiune — a arătat Vorbitorul — a devenit una dintre cele mai periculoase din lume ca rezultat al acțiunilor unor puteri Imperialiste de a o transforma intr-o zonă de concentrare a flotelor și bazelor militare străine, a spus el.
★10 000 inundații, mii de cutremure, incendii, alunecări de teren si uragane, sute de eruntii vulcanice, cicloane tropicale. în ultimii 20 de ani, se arată în raport, cataclismele naturale au provocat moartea a circa trei milioane de oameni, aproape un miliard au resimțit consecințele nefaste ale calamităților naturale, au rămas fără adăpost sau au fost confruntați cu consecințele nefaste ale acestora.în opinia grupului Internațional de exberți, vulnerabilitatea populației Terrel la acțiunile calamităților naturale poate fi micșorată prin acțiuni comune ale comunității Internaționale.

a cerut, de asemenea, convocarea cit htai ufgentă a unei conferințe de pace asupra Orientului Mijlociu, a- ceasta fiind „singura șansă reală pentru instaurarea păcii in regiune", informează agențiile M.E.N.A. și A.D.N.WASHINGTON 3 (Agerpres). — Președintele Statelor Unite. George Bush, s-a intilnit. Ia Casa Albă, cu președintele Egiptului. Hosni Mubarak. Au fost abordate principalele aspecte ale situației din Orientul Mijlociu.TEL AVIV 3 (Agerpres). — Primul- ministru al Israelului. Yitzhak Shamir. a acceptat desfășurarea unui dialog cu președintele Egiptului. Hosni Mubarak, privind problema palestiniană — informează agenția Efe. Pe de altă parte, premierul isrăe- lian a hotărît să nu răspundă deocamdată la inițiativa egipteană privind convorbiri lsraeliano-nalestinie- ne la Cairo, adaugă agenția Efe.

CU PRILEJUL CELEI DE-A 40-A ANIVERSĂRI
A PROCLAMĂRII R. P. CHINEZE

Cuvintarea secretarului general 

al CC al P.C. Chinez, Jiang ZeminBEIJING 3 (Agerpres). — în cuvintarea rostită la mitingul prilejuit de marcarea a 40 de ani de la proclamarea Republicii Populare Chineze. Jiang Zemin, secretar general al C.C. al P. C. Chinez, a relevat, intre altele : Cei 40 de ani, care au trecut de Ia întemeierea Republicii Populare Chineze, au reprezentat o perioadă de schimbări epocale in istoria Chinei, perioadă în care țara s-a confruntat cu greutăți și neajunsuri. a depășit dificultățile si a realizat progresul și dezvoltarea continuă. în acești 40 de ani națiunea chineză și-a redobîndit mîndria și demnitatea, a cucerit independența Si a jucat un rol tot mai important pe plan international.Pe baza teoriei marxist-Ieniniste a statului, pe care am adaptat-o la realitățile chineze, am stabilit în China — o mare țară a Răsăritului si cea mai populată din lume — puterea socialistă de stat sub dictatura democratică a poporului, condusă de clasa muncitoare si bazată pe alianța dintre muncitori și țărani. Bazîndu-ne pe sistemul politico-economic al socialismului, precum si pe eforturile susținute ale tuturor naționalităților care formează poporul nostru, am transformat China din- tr-o țară semicolonială și semifeudală Intr-o țară socialistă prosperă. Dezvoltarea noastră economică și creșterea nivelului de trai al poporului nostru reprezintă realizări deosebite nu numai prin comparație cu China de ieri, ci ne situează și la același nivel cu multe alte țări. Cu toate că economia chineză comparativ rămine Înapoiată, ea a obținut rezultate care ar fi fost imposibile in trecut. în condițiile sis-' ternului de exploatare. Aceasta este o dovadă a superiorității socialismului.P.C. Chinez — a continuat vorbitorul — reprezintă detașamentul de avangardă al clasei muncitoare din China și este reprezentantul intereselor poporului și ale tuturor naționalităților din această țară. Jiang Zemin a subliniat necesitatea menținerii căii socialiste și a dictaturii democratice a poporului, a rolului conducător al partidului comunist.Referindu-se la probleme ale activității de partid și de stat, vorbitorul a evidențiat necesitatea punerii unul accent mal mare pe rolul
Plenara C.C.VARȘOVIA 3 (Agerpres). — La Varșovia s-au deschis, marți, lucrările plenarei C.C. al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, care va examina probleme legate de pregă-
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Un comunicat publicat în ziarul „Magyar Nemzet"
BUDAPESTA 3 (Agerpres). — Ziarul ..Magyar Nemzet". care apare 

la Budapesta, a publicat un comunicat privitor la crearea unui nou partid 
in R. P. Ungară. Printre altele, in comunicat se arată :Prezidiul Partidului Comuniștilor din Ungaria, aflat in curs de organizare. a tinut o ședință în care a analizat evenimentele din ultimele săptămini. Prezidiul a hotărît să anunțe schimbarea denumirii partidului si va porni acțiunea de obținere a autorizației necesare organizării Partidului Marxist-Leninist al Muncitorilor.Prezidiul anunță acum acest lucru pentru că. ne zi ce trece, devine tot mai evident că nici un partid sau mișcare nu reprezintă. In mod corespunzător, interesele muncitorilor și familiilor lor.Guvernul. în Ioc să reducă drastic cheltuielile aparatului central și ale altor sfere neproductive, urmărește să obțină noi și noi fonduri și dă prioritate soluțiilor care lovesc In situația muncitorilor — se spune în comunicat.Conducătorii Partidului Muncitoresc Socialist Ungar vorbesc sistematic de transformarea partidului Intr-un partid al ooporulul. omi- tînd tot mai des cuvîntui socialist, vorbesc despre o societate democratică dominată in exclusivitate de capital, in opoziție cu munca fizică. Consecința acestei politici va fi că se vor adinei și mai mult diferentele dintre diferitele pături sociale, iar Ungaria va deveni țara 

coordonator al planului de stat, pe menținerea proprietății de stat ca o componentă principală și a dezvoltării diverselor sectoare economice, depunindu-se eforturi pentru a evidenția superioritatea economiei socialiste și pentru accelerarea dezvoltării economiei naționale. Aceasta nu înseamnă slăbirea sau eliminarea rolului statului și nici ..privatizarea economiei noastre".Vorbitorul a subliniat că trebuie întărit rolul conducător al clasei muncitoare, trebuie întărită alianța dintre muncitori și țărani, precum și unitatea dintre naționalitățile care formează poporul chinez.P.C. Chinez este forța care va conduce poporul nostru in opera de edificare a socialismului cu caracteristici chineze — a spus secretarul general al C.C. al P.C. Chinez, relevînd necesitatea întăririi organizatorice a partidului, a creșterii nivelului teoretic al acestuia — garanție fundamentală a unei conduceai corecte și științifice.în încheiere. Jiang Zemin s-a referit Ia unele probleme internațional le, arătînd că. deși în prezent asts- tăm la o reducere a încordării pe plan internațional și la o înlocuire a confruntării cu dialogul, trebuia să fim conștienți de faptul că există In continuare multe contradicții, confruntări și factori de instabilitate. Forțele reacționare internaționale nu au renunțat la poziția lor de ostilitate față de sistemul socialist și la încercările de a-1 submina. Prin mijloace politice, economice, culturale, ele au încercat să se infiltreze șl să influențeze țările socialiste, exploatind dificultățile lor temporare și reformele inițiate. Ele au sprijinit și au cumpărat pe așa-numițil „disidenți" prin intermediul cărora Încurajează admirația oarbă pentru lumea occidentală.Astăzi — a spus Jiang Zemin — socialismul a devenit o realitate vîe la scară mondială și este realizat In practică de sițte de milioane de oameni. în evoluția sa, sistemul socialist a trecut prin momente dificile. Istoria a dovedit insă și continuă să dovedească puternica vitalitate isto rică a sistemului socialist. Direcția evoluției istorice este înlocuirea capitalismului cu socialismul. Aceasta este o etapă decisivă în care omenirea va păși de pe tărîmul necesității ân cel al libertății.
al P. M. U. P.tirea și desfășurarea celui de-al XI-lea Congres al PiM.U.P. în deschiderea lucrărilor a luat cuvîntui Mieczylslaw Rakovski, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P.

milionarilor și a cerșetorilor, situație pe care noi. cei ce depunem o muncă fizică — muncitori și țărani —. nu o putem privi cu pasivitate.în continuare se subliniază că Partidul Marxist-Leninist al Muncitorilor respinge organizarea de noi partide care situează în centrul atenției intelectualitatea, precum și practica de compromis a P.M.S.U.. care. în locul Adunării de Stat. încearcă să rezolve prin dialog politic probleme de importantă socială și impune atenției teme delicate din punct de vedere istoric, ceea ce provoacă admirația puterilor capitaliste occidentale, dar duc, totodată, la divizarea țărilor socialiste — relevă comunicatul.Noi dorim înfăptuirea mat bine gîndită. mai adecvată, mai eficientă a obiectivelor și aspirațiilor socialiste. căutînd noi căi și metode în locul soluțiilor aplicate p’nă a- cum și care s-au dovedit a fi greșite.Sperăm că rpungitoril vor primi cu interes apehs)..nostru șl. cunos- cindu-ne în detaliu programul, vor cere in număr mare să fie primiți in nou) partid — relatează ziarul „Magyar Nemzet".
AGENȚIILE DE PRESA

—... -fTffr rwilriMEXPOZIȚIE DE CARTE ROMANEASCĂ. In orașul Plovdiv a avut loc vernisajul unei expoziții de carte academică românească. Cele peste 200 de lucrări științifice și reviste de specialitate prezintă principalele realizări obținute de știința și cercetarea, românească in ultimii ani in domeniile chimiei, fizicii, matematicii, istoriei, literaturii, geografiei, științelor sociale etc. La deschidere au participat oameni de știință și cultură, un numeros public.ÎNTREVEDERE vest-germa- NO—FINLANDEZĂ. Președintele R. F. Germania. Richard von 

unui guvern de largă reprezentare ales de poporul afgan.ACORD. Un nou program de cooperare culturală si științifică a fost semnat la Bagdad, de minis-, trii de resort din Irak și Senegal. Programul prevede consolidarea conlucrării bilaterale in direcțiile stabilite de acordul semnat de cele două țări ir. 1975. urmărindu-se efectuarea de schimburi rodnice de exberientă si de informații în domeniile vizate, contribuind, astfel, la procesul mai larg de dezvoltare al ambelor națiuni.COALIȚIE. La trei săptămîni după alegerile generale, desfășurate la 11 septembrie. partidele ..Hoyre" (conservator). „Senter- parti" (de centru) si Creștm-Popu- lar din Norvegia au anuntat că au căzut de acord să formeze o coaliție. Astfel liderul conservator Jan P. Suyse o va înlocui in funcția de orim-ministru pe Gro Harlem Brundtland.

CONGRESUL NATIONAL AL CONSILIULUI AUSTRALIAN AL SINDICATELOR. în centrul dezbaterilor s-au situat problemele dezarmării, ale șomajului si protejării mediului înconjurător. S-a relevat că una din sarcinile sindicatelor este lupta împotriva șoma- julu. in masă. care, la ora actuală, afectează in Australia 500 000 de persoane, si a lipsei de locuințe, in condițiile in care in această tară există 40 000 de persoane fără adăpost,NOI REZERVAȚII NATURALE IN AMAZONIA. Guvernul columbian a făcut no! pași pe calea apărării si dezvoltări; mediulu; incOn- iurător din tară hotărind crearea a .cinci no! rezervații naturale in Amazonia ceea ce echivalează cu sporirea cu peste 500 la sută a ariilor naționale destinate parcurilor naturale din regiunile de sud si de est ale tării.

SENTINȚE. Tribunalul suprem al S.U.A. a ratificat sentințele pronunțate împotriva a opt conducători de organizații mafiote implicate intr-un lung șir de acțiuni ilegale, incepînd de la asocierea in scopuri criminale, trafic cu. droguri și mai multe asasinate, comise in cursul unor răfuieli și răzbunări reciproce. De asemenea, grupurile din care făceau parte au fost implicate și in ample fraude fiscale.UN PLAN DE COLABORARE IN ZONA ANDINA, pentru dezvoltarea agriculturii si zootehniei din economiile naționale ale țărilor din regiune, a fost acrobat de miniștrii agriculturi: din Bolivia. Columbia. Ecuador Peru și Venezuela, reuniți la Lima. In baza olanului, țările andine se angajează să promoveze o politică economică națională care să favorizeze sectoarele agricol si zootehnic si să contribuie la inten- : sificarea cooperării regionale in materie

CREȘTEREA CRIMINALITĂȚII IN JAPONIA. Intr-un document publicat de Ministerul nipon al Justiției referitor la situația criminalității în 1988 se relevă că. in Japonia, numărul actelor criminale a crescut cu 74 000 in comparație cu 19117. cifrîndu-se la 2 207 380 Furturile reprezintă 86,7 la sută din totalitatea actelor criminale, urmate de fraude si deturnare de fonduri. Numărul actelor criminale ■ comise de minori si de tinerii sub virsta de 20 de an! a sporit de la 16.1 la sută la 18.6 Ia sută.ERUPȚIE VULCANICA. După o scurtă perioadă de acalmie. Etna — cel mai mare dintre vulcanii activi din Europa — a reintrat in erupție, estimează specialiștii, care au Înregistrat mișcări telurice la poalele muntelui. Ultima erunție puternică a Etnel a avut loc in septembrie 1986 șl a durat pesta cinci luni.

MANEVRE MILITARE. Marți au început manevrele aeriene de toamnă ale N.A.T.O. care vor dura trei zile. La exerciții participă unități de aviație din Marea Bri- tanie, R. F. Germania, S.U.A., Danemarca, Italia, Norvegia și Olanda.EFECTUL DE SERĂ. Potrivit ultimelor măsurători făcute de oamenii de știință, cu ajutorul unor baloane speciale, deasupra Antarcticii stratul de ozon s-a rarefiat din nou intr-un ritm asemănător celui din 1987, cind a fost tras primul semnal de alarmă in legătură cu acest fenomen. Pătura da ozon din stratosferă asigură reducerea radiațiilor de raze ultravio- | lete. iar micșorarea cantității de ozon este pusă pe seama creșterii i emisiilor de gaze in atmosferă, in | special a celor de clorofluoro- darbon.
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Weizsaecker, s-a intilnit cu președintele Finlandei. Mauno Koi- visto. aflat in vizită oficială la Bonn. Cei doi șefi de stat au abordat probleme ce privesc evoluția relațiilor bilaterale si aspecte ala situației internaționale actuale.POZIȚIE. Pakistanul va depune eforturi pentru soluționarea politică a problemei afgane, a declarat primul-ministru Benazir Bhutto in cursul unei conferințe de presă desfășurate la încheierea vizitei sale oficiale in Bangladesh. Singura cale de eliminare a instabilității din această țară, a relevat premierul pakistanez, este crearea


