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Tovarășul Nicolae Ceaușescu. președintele Republicii Socialiste România, a primit, miercuri, delegația parlamentară din Republica Costa Rica, condusă de Anibal Gonzalez Barrantes, membru al biroului, prim-șecretar al Adunării Legislative, care, la invitația Marii Adunări Naționale, efectuează o vizită în țara noastră.Conducătorul delegației a înminat președintelui Nicolae Ceaușescu un mesaj și a transmis un cordial salut

din partea președintelui Republicii Costa Rica, Oscar Arias Sanchez, a ponorului costarican prieten.Oaspetele a dat o înaltă apreciere realizărilor obținute de poporul român, sub conducerea tovarășului Nicolae Ceaușescu. in dezvoltarea economico-socială a tării, inițiativelor României consacrate păcii și colaborării internaționale.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit și a transmis un salut prietenesc și cele mai bune urări de

Costa Ricasucces președintelui Republicii Costa Rica, poporului costarican prieten.în cursul întrevederii au fost relevate bunele relații de prietenie și colaborare dintre România și Costa Rica, apreciindu-se că există largi posibilități pentru amplificarea colaborării bilaterale în domeniile economic, tehnico-științific. cultural, precum și pe pian internațio-
(Continuare in pag. a V-a)

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a efectuat o vizită de lucru

Ambasadorul Republicii Turcia
cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditarePreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, miercuri, pe Tugay Ulucevik, care și-a prezentat scrisorile de acreditare in calitate de ambasador extraordinar și ple nipotențiar al Republicii Turcia în țara noastră. (Continuare în pagina a V-a).

la Institutul de Cercetare Științifică și Inginerie 1N SPIRITUL SARCINILOR SUBLINIATE

Tehnologică pentru Mașini și Utilaje Agricole DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste Româ
nia, s-a întîlnit, miercuri, la In
stitutul de Cercetare Științifică 
și Inginerie Tehnologică pen
tru Mașini și Utilaje Agricole, 
cu cadre de conducere și spe
cialiști din acest domeniu. A 
fost examinat modul cum se 
înfăptuiesc programele stabi
lite privind creșterea gradului 
de mecanizare a lucrărilor din 
agricultură și realizarea, in 
acest scop, a unor mașini și 
utilaje agricole complexe, di
versificate, de mare randa
ment și productivitate, care să 
asigure aplicarea celor mai 
eficiente tehnologii de cultură 
și, pe această cale, obținerea 
de recolte tot mai bogate.Această analiză, care s-a dovedit amplă și rodnică, se înscrie în suita întilnirilor frecvente de lucru pe care secretarul general al partidului le are cu oamenii muncii din toate sectoarele agriculturii, în vederea stabilirii măsurilor ce se impun pentru realizarea, in cele mai bune condiții, a biectivelorDialogul de această larg de probleme privind modernizarea de mașini ggricole, extinderea,

sarcinilor de noii revoluții de lucru s-a dată, asupra
plan, a o- agrare.concentrat, unui cerc înnoirea și continuă a producției .' , ingeneral, a bazei tehnice, a mecanizării in agricultură — factor esențial al creșterii tot mai puternice a producțiilor vegetale și animaliere.Exprimind întreaga recunoștință pentru sprijinul permanent a- cordat dezvoltării neîntrerupte a agriculturii noastre socialiste, ca ramură importantă a economiei naționale, specialiștii, toți lucrătorii Institutului de Cercetare Științifică și Inginerie Tehnologică pentru Mașini și Utilaje Agricole au făcut tovarășului Nicolae ‘Ceaușescu o caldă primire. Ei însuflețire, „Ceaușescu Congres !“, vingere a țiuni căNicolae Ceaușescu in funcția supremă de secretar general al partidului, la marele forum al comuniș- români, reprezintă garanția

au scandat îndelung, cu „Ceaușescu — P.C.R. !“, reales la al XIV-Iea reafirmînd ferma con- întregii noastre na- reinvestirea tovarășului
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Activitate susținută pentru îndeplinirea 
planului, amplă concentrare de forțe
pentru încheierea

• In fiecare întreprindere, măsuri ferme pentru în
tărirea ordinii și disciplinei, pentru asigurarea tuturor 
condițiilor necesare realizării ritmice, integrale a pla
nului la producția fizică, la fiecare sortiment in parte

© Cu prioritate să se acționeze pentru soluționarea 
tuturor problemelor de care depind realizarea pro
ducției de export și onorarea la termenele stabilite a 
contractelor încheiate cu partenerii de peste hotare

O Prin infăptuirea programelor de perfecționare a 
organizării și modernizare a producției, să se asigure 
creșterea mai accentuată a productivității muncii, re
ducerea substanțială a consumurilor materiale și va
lorificarea superioară a materiilor prime, în general 
sporirea eficienței și rentabilității

• in sectorul energetic, toate instalațiile să fie în
treținute și reparate la timp, în mod corespunzător, 
astfel incit să se livreze energia electrică prevăzută 
pentru buna desfășurare a activității in toate domeniile

• La toate locurile de muncă, in fiecare schimb să 
se asigure asistența tehnică necesară pentru folosirea 
integrală, cu indici superiori a mașinilor și utilajelor, 
a tuturor capacităților de producție

© Creșterea nivelului calitativ al producției - preo
cupare permanentă, prioritară a fiecărui colectiv de 
oameni ai muncii
• Pe fiecare șantier - programe mobilizatoare de 

lucru, cu termene exacte pentru punerea in func
țiune a noilor capacități de producție inscrise in plan

lucrărilor agricole
• In prim-planul urgențelor se situează încheierea 

in următoarele două zile a arăturilor pentru însămin- 
țări pe toate suprafețele planificate

0 Crearea unui front larg de lucru la semănat im
pune suplimentarea mijloacelor mecanice la pregătirea 
terenului, cit și organizarea activității în schimburi pre
lungite și în două schimburi

® Esențială este acum realizarea la semănat a unor 
viteze mult sporite, astfel incit, in toate zonele și în 
toate județele, griul să fie însămințat pe întreaga su
prafață planificată pină cel tirziu la 10-12 octombrie

O In fiecare unitate agricolă, prin mobilizarea am
plă și participarea la munca in cimp a tuturor for
țelor umane și utilizarea din plin a mijloacelor meca
nice, recoltarea porumbului, a celorlalte culturi de 
toamnă trebuie intensificată la maximum, pentru ca 
intreaga producție să fie pusă la adăpost, fără pier
deri, în cel mai scurt timp

® In mod corespunzător este nevoie să fie repar
tizate forțele necesare in grădini, vii și livezi, incit 
pretutindeni toate produsele perisabile - legume, 
struguri, fructe - să fie grabnic adunate și valori
ficate in totalitate

e Activitatea de transport trebuie mult îmbunătățită 
spre a se inlâtura actualul decalaj mare intre canti
tățile recoltate și cele depozitate în bazele de recep
ție sau magaziiînaintării, neabătute a patriei spre cele mai înalte culmi de progres și civilizație, spre orizonturile luminoase ale comunismului.La analiza privind dezvoltarea șl perfecționarea sistemei de mașini agricole au participat tovarășii Barbu Petrescu, Cornel Pacoste, Va- sile Bărbulescu, Silviu Curticeanu, Gheorghe David, ministrul agriculturii, Eugeniu Radulescu, ministrul industriei construcțiilor de mașini, alte cadre de conducere, oameni de știință djp domeniul agriculturii.Dialogul de lucru s-a desfășurat în cadrul unei expoziții special amenajate pe platoul din fața institutului. unde erau prezentate o serie de mașini, și utilaje agricole, la care, pe baza indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu. au fost, aduse îmbunătățiri in vederea adaptării acestora la noile tehnologii de cultură, creșterii rolului mecanizării in

sporirea- Substanțială a recoltelor d« Cereale. 'In cadrul analizei, o atenție deosebită s-a acordat modernizării tehnologiei, de mecanizare a culturii po- rumbultp, incepind de la lucrările de bazăj — efectuarea arăturilor și pregătirea patului germinativ — și pină la ,]pele privind semănatul, întreținerea și recoltatul acestei importante' culturi. A fost prezentată, in acest sens, o nouă familie de pluguri cu |ățime variabilă și cu ante- cormană, în mod deosebit plugul reversibil destinat pregătirii suprafețelor de teren care -urmează a fi irigate prin brazdă.Soluțiile tehnice aplicate la noile pluguri sint deja adaptate Și la cele existente in dotarea unităților agricole de stat și cooperatiste.Erau, de asemenea, expuse mașini de mare productivitate, care asigură însămințarea porumbului in grupuri

de rîndurl apropiate, la densități care să permită obținerea de recolte tot mai mari. Printre acestea se află semănătorii^ SEMO, realizate pe principii noi, cu distribuitor de precizie foarte mare și cu transmisie centralizată, care conferă mașinii performanțe deosebite, corespunzătoare recoltelor bogate obținute in prezent. Au fost prezentate și alte agregate, cum ar fi cultivatorul universal de prășit și afinat solul, care execută lucrările . de întreținere a culturilor prășitoare.O dată cu prezentarea acestor mașini, a fost înfățișat și programul privind recoltarea mecanizată a porumbului, arătîndu-se că, potrivit măsurilor stabilite la indicația tovarășului Nicolae Ceaușescu, prin dotarea unităților agricole cu utilaje de mare tehnicitate și productivitate. peste 80 la sută din această cultură se va stringe cu mijloace mecanice. în acest cadru, au fost evidențiate caracteristicile tehnice superioare ale noilor tipuri de combine de recoltat porumb, care asigură executarea lucrării intr-un timp scurt șt in condiții de calitate.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a a- preciat rezultatele obținute in realizarea unor mașini moderne, perfecționate, care contribuie la ridicarea gradului de mecanizare a tuturor lucrărilor agricole.Făcind o serie de observații, secretarul general al partidului a cerut să se acționeze in continuare pentru perfecționarea continuă a întregii sisteme de mașini și utilaje agricole, astfel incit acestea să asigure executarea la timp și de calitate a tuturor lucrărilor agricole, în vederea obținerii de recolte tot mai mari, in concordanță cu cerințele și obiectivele noii revoluții agrare. în acest sens, s-a indicat să fie aduse îmbunătățirile necesare mașinilor de semănat și combinelor de recoltat, îndeosebi a celor destinate insămință- rii porumbului in grupuri de rin- duri apropiate și recoltării culturilor de acest tip.Cadrele de conducere, specialiștii prezenți la această analiză de lucru, in numele tuturor celor ce iși desfășoară activitatea in domeniul cercetării și producției de mașini agricole, au dat tovarășului Nicolae Ceaușescu asigurarea că vor acționa cu intreaga răspundere și putere de muncă pentru infăptuirea exemplară a orientărilor și indicațiilor primite, pentru înzestrarea unităților de stat și cooperatiste cu utilaje și agregate de mare randament și productivitate, care să contribuie la realizarea planurilor și programelor de dezvoltare a agriculturii noastre socialiste, ramură de bază a economiei naționale, de primă importantă pentru asigurarea bunăstării întregului popor, pentru progresul general al țării.

fîNTR-0 TELEGRAMĂ ADRESATĂ TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESClP
Comitetul Municipal București al P. C. R. raportează :

INDUSTRIA CAPITALEI A ÎNDEPLINIT PLANUL
PE 3 ANI ȘI 10 LUNI DIN ACTUALUL CINCINAL

• Aceasta va permite obținerea unei producții suplimentare de peste 16 
miliarde lei, concretizată în produse fizice de înaltă tehnicitate, deosebit de so
licitate de economia națională și la export, asigurînd îndeplinirea înainte de ter
men a angajamentului asumat pentru întregul cincinal © Planul de investiții a 
fost realizat cu o depășire de peste 1 miliard lei Ia lucrările de construcții-mon-
taj, creșterea față de aceeași perioadă aIntr-o telegramă adresată tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidu
lui Comunist Român, președintele Republicii Socia
liste România. Comitetul Municipal București al P.C.R. raportează :în atmosfera de înaltă vibrație patriotică, de mobilizare revoluționară prilejuită de adunările generale și conferințele de dare de seamă și alegeri ale organizațiilor de partid, de efervescență politică determinată de dezbaterea Tezelor și proiectului Programului-Directivă pentru cel’de-al XIV-Iea Congres al partidului, intr-o impresionantă unitate de gind și faptă, comuniștii, toți oamenii muncii din Capitală iși exprimă, din adincul inimilor, totala adeziune față de Hotărirea Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român din 27—28 iunie ca, la marele forum din noiembrie, dumneavoastră., mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. ilustru conducător

anului trecut fiind de 21,7 la sută.de partid și de țară, revoluționar și patriot inflăcărat, erou intre eroii neamului, cititorul României socialiste moderne, strălucită personalitate politică a lumii contemporane, să fiți reinvestit in funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român. Prezența dumneavoastră în fruntea partidului constituie pentru noi certitudinea continuării procesului revoluționar in patria noastră, dezvoltării in ritm susținut a țării, afirmării ei în rîndul țărilor cu un apreciabil potențial economic, de civilizație și bunăstare.Alături de întregul nostru popor, vă rugăm să ne permiteți, mult stimate șl iubite tovarășe secretar general, să vă aducem cel mai fierbinte omagiu. însoțit de sentimentele noastre de înaltă prețuire pentru titanica activitate pe care o dedicați de aproape șase
(Continuare in pag. a IV-a)

Statul nostru socialist 
-stat al democrației 

muncitorești-revoluționare

ÎN TELEGRAME ADRESATE 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCUO Noi colective muncitorești din economie raportează obținerea unor importante rezultate în îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan pe acest an și din actualul cincinal© Oamenii muncii din agricultură raportează încheierea recoltării unor culturi și obținerea de producții mari Ia hectar

ÎN PAGINILE IV Șl V

ADUNARI Șl CONFERINȚE 

DE DĂRI DE SEAMĂ Șl ALEGERI

Analiză temeinică a întregii activități, 

înaltă școală de educație politică, revoluționară

PAGINA A III-A

în procesul dezvoltării și perfecționării societății socialiste dobin- dește o importanță esențială intărirea rolului conducător al partidului, «al statului socialist, stat al democrației muncitorești-revoluționare. care, in condițiile țării noastre, dă expresie principiului fundamental al făuririi socialismului cu poporul și pentru popor. Așa cum se arată in Tezele 
pentru Congresul al XIV-Iea. in procesul conducerii democratice a societății. îndeosebi după Congresul al IX-lea al partidului, statul nostru a parcurs un drum lung de perfecționare neintreruptâ a funcțiilor sale, în definirea conținutului și caracterului puterii de stat, partidul nostru a renunțat, cu mulți ani in urmă, la noțiunea de dictatură a proletariatului, apreciind că aceasta nu corespunde conținutului real, de clasă al statului socialist, nu exprimă esența lui democratică. Vechiul concept a fost înlocuit cu cel 
de stat al democrației muncitorești- 
revoluționare, care oglindește in mod just conținutul puterii în societatea noastră. Corespunzător acestei concepții, s-a creat un sistem poli

tic unic in felul său. ce asigură participarea democratică a maselor la exercitarea puterii in stat, la conducerea societății.Datorăm această realitate, de profundă semnificație politică si inaltă valoare științifică, ideologică, gin- dirii și acțiunii revoluționare a tovarășului Nicolae Ceaușescu. încă in primăvara anului 1981, secretarul general al partidului sublinia însemnătatea principială, teoretică si practică a relației dintre statul socialist și noul cadru democratic, noile organisme ale democrației socialiste menite să devină o parte integrantă a sistemului de conducere social- politică și să contribuie la transformarea continuă a statului, la creșterea rolului clasei muncitoare, al poporului in conducerea societății. Noua concepție despre stat, despre rolul lui in societate pornea— cum argumenta tovarășul Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea prilejuită de a 60-a aniversare a făuririi Partidului Comunist Român— de la renunțarea la noțiunea de „dictatură a proletariatului". Nu era vorba doar

despre o simplă schimbare de denumire. ci despre o nouă concepție privind rolul și răspunderile statului. intensificarea conlucrării sale active cu organismele democrației socialiste, cu masele de oameni ai muncii. Așa cum sublinia secretarul general al partidului intr-un interviu din anul 1983. „socialismul, 
in esența sa. nu este o orînduire 
de dictatură, ci o orinduire demo
cratică. in care poporul, masele largi 
de oameni ai muncii iși făuresc in 
mod conștient viitorul". In același an. intr-un alt interviu, tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta : „Am pus 
problema renunțării la teza -dicta
turii proletariatului» și adoptării 
unei teze care să oglindească mai 
bine stadiul actual de dezvoltare a 
societății socialiste românești, și a- 
nume teza «statului democrației 
muncitorești-revoluționare». In ge
neral am menționat, cu acest pri
lej. că de fapt intotdeauna socia
lismul a avut in vedere realizarea 
unei societăți democratice ; clasa 
muncitoare a avut în vedere ca. o

(Continuare în pag. a IV-a)
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Pe pămînturile sărace de odinioarăculturi dintre cele mai roditoareîn ansamblul măsurilor privind dezvoltarea accelerată a agriculturii, cuprinse in documentele care urmează să fie supuse dezbaterii celui de-al XIV-lea Congres al partidului, o importantă deosebită se acordă lucrărilor de . îmbunătățiri funciare, sporirii capacității productive a pămintului. „Pămintul —sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu — este un bun al întregului popor, principalul mijloc de producție in agricultură, care să asigure hrana întregii națiuni. De aceea este nece* sară o bună gospodărire a solului, astfel incit fiecare metru pătrat de pămint din suprafața arabilă si agricolă să fie cultivat în mod corespunzător". Pe baza acestei orientări, in proiectul Programului-Directivă al Congresului al XIV-lea s-a prevăzut ca în 1991—1995 să se acționeze cu toată fermitatea pentru conservarea si ridicarea potențialului productiv al fondului funciar, pămintui reprezentînd un bun național, de însemnătate hotăritoare pentru dezvoltarea întregii societăți. Iată de ce aplicarea măsurilor vizînd îmbunătățirea si gospodărirea rațională a pămîn- tului. concretizate în Programul national de îmbunătățiri funciare, constituie pentru etapa actuală, precum și în viitorul cincinal, una din cele mai importante sarcini, care mobilizează și trebuie să mobilizeze, in continuare. principalele forte

econo- Petru

din agricultură, organeleîn județul Caraș-Severin, preocuparea pentru ridicarea calității pă- nnntului se impune cu atit mai mult cu cit configurația acestuia prezintă o seamă de particularități. Aici, riurila Birzava, Caraș, Timiș, Nera și altele, care brăzdează județul, se revărsau cu regularitate, dar mai cu seamă în anii cu precipitații mai multe. Ca urmare, suprafețele situate in lunci, care trebuiau să fie de fapt cele mai productive terenuri, au fost inmiăștinate. în același timp, pe dealurile care mărginesc luncile <ie-a lungul riurilor, apa rezultată din ploi eroda și transporta la vale pămint fertil. Fenomenele amintite erau aproape generale. Este suficient să arătăm că 28 000 hectare situate în luncile riurilor erau supuse inundațiilor, iar 121 000 hectare prezentau exces de umiditate. De asemenea, terenurile în pantă însumează 260 000 hectare, din care 45 000 hectare arabile cu înclinații mai mari de cinci la sută sînt supuse degradării prin eroziune. Aceasta explică, intre altele, de ce în multe unități de aici, ani la rînd, recoltele nu s-au ridicat la nivelul posibilităților oferite de agricultura socialistă.Ideea transformării radicale a acestor pămînturi, astfel încît și în această zonă să se obțină producții mari, potrivit exigențelor și cerințelor noii revoluții agrare, s-a materializat mai tirziu. La indicația conducerii partidului, a fost întocmit și aprobat „Programul județean privind realizarea lucrărilor în domeniul irigațiilor, desecărilor șl combaterii eroziunii solului", program, care cuprinde, eșalonat pe ani, lucrările hidroameliorative menite să asigure îmbunătățirea calitativă a pămintului și obținerea de recolte mari. Aceste lucrări au că scop amenajarea în complex a bazinelor și sub- bazinelor hidrografice, cu executarea, concomitentă, de regularizări de trîurl, îndiguiri, desecări și combaterea eroziunii solului. Programul prevede ca pină în 1990 să se execute regularizări de rîuri pe 197 km, îndiguiri pe 61,8 km, desecări și completări la lucrările de desecare pe 45 300 hectare, combaterea eroziunii pe 45 800 hectare. In funcție de Specificul lor, aceste lucrări sînt făcute de unități specializate ale Consiliului Național al Apelor sau ale Ministerului Agriculturii. Ce s-a realizat pînă acum din prevederile cuprinse în programul amintit și care este efectul lor ? Ce probleme se ridică în legătură cu executarea la timp a amenajărilor și aplicarea măsurilor tehnice menite să asigure creșterea continuă a producțiilor ?Volumul lucrărilor de hidroameliorații efectuat, ca și complexitatea lor, este Toarte mare. în ultimii doi ani, unitatea specializată a Consiliului Național al Apelor a realizăt regularizarea unor rîuri pe 87,4 km. și îndiguiri de-a lungul acestora pe 77 km, care apără de inundații 2 420 hectare. La rîndul său, întreprinderea de Execuție și Exploatare a Lucrărilor de îmbunătățiri Funciare Caraș-Severin a executat desecări pe 19 227 hectare, drenaje pe 607 hectare și regularizări de văi pe 108 km. La organele de specialitate se apreciază că, în acest an, vor mai fi supuse unor lucrări de desecări circa

de specialitate.și vor fi efectuateDe12 000 hectare regularizări de văi pe 70 km. menționat că s-a încheiat regularizarea riului Caraș in sectorul Ticvaniu Mare, a riului Birzava în sectorul Bocșa—Șoșdea și este în curs definalizare lucrarea respectivă pe pîrîul Pogoniș în sectorul Cadar— Valea Denii. Ca urmare, mari suprafețe de teren au fost scoase de sub efectul excesului de apă. Te-

zintă o mare însemnătate mică — afirmă tovarășulBrie, director general adjunct al direcției agricole. Spun aceasta în- trucît lucrările de hidroameliorații efectuate în județul nostru au asigurat nu numai creșterea suprafeței agricole, ci și sporirea simțitoare a recoltelor. Efectul lor se resimte și în ce privește sporirea producției de furaje, care a contribuit la obținerea unor cantități mai mari de lapte și carne. Sînt, desigur, rezultate bune și foarte bune, dar noi avem conștiința clară că sîntem la începutul unui drum in ce privește revitaliza- rea agriculturii județului Caraș-Severin, care, prin ample lucrări de conservare și creștere a potențialului productiv al fondului funciar, ipoate să se ridice la nivelul exigentelor noii revoluții agrare, așa cum ne cere conducerea partidului, și care sînt formulate cu claritate în proiectul Programului-Directivă al Congresului al XIV-lea al partidului, în viitorul cincinal ne revin sarcini mari în ce privește sporirea producției și a eficienței economice, dar și mai -mare este ambiția noastră . de a dovedi că agricultura

renurile situata în luncile rîurilor și-au schimbat complet caracteristicile. Imbunătățindu-li-se calitatea, ele au fost trecute la o categorie superioară de fertilitate, concomitent cu cîștigarea pentru, agricultură a unor suprafețe însemnate.Problema cea mai grea a constituit-o combaterea eroziunii solului. Spunem aceasta deoarece la data elaborării programului amintit, așa cum s-a arătat Ia început, o suprafață de 45 000 hectare era afectată de acest fenomen distructiv, cu influente negative asupra recoltelor. Măs.urile stabilite, din care o parte s-au și materializat, au pornit de la experiența bună existentă in județ .. .......... .... „„In aceasta privință, precum și in alte programului județean de îmbunătă-î județe ale țării, unde asemenea IU- ■ . tirl funciare, rezultatele bbțiMUte, atit îh ce privește redarea în circuitul agricol a unor suprafețe..nepro4 ductiye,, .cit și îmbunătățirea altora, sint bunel Ne dăm seama ce mare Însemnătate prezintă pentru județ, pentru intreaga țară sarcina cuprinsă in proiectul Programului-Directivă de a se acționa cu toată fermitatea pentru conservarea și ridicarea potențialului productiv funciar. In general, efectuării lucrărilor de îmbunătățiri funciare, producția agricolă pe terenurile respective se dublează, iar in unele cazuri crește de 3—4 ori. Noi sintem conștienți că în ce privește lucrările de hidroameliorații și de combatere a eroziunii puteam realiza mult mai mult. Spun aceasta deoarece atît regularizarea rîurilor, cit și planul la desecări nu au fost îndeplinite integral. Dispunem acum de experiența necesară și de o bază materială modernă, care, alături de hotărirea noastră de a munci mai bine, ne dau garanția că sarcinile ce le avem de îndeplinit pînă in 1990, precum și în cincinalul viitor, vor fi realizate integral. în acest scop, s-a organizat mai bine activitatea pe șantiere, lucrările se efectuează pe bază de grafice și s-au îmbunătățit mult condițiile de muncă și de viață ale celor care lucrează pe utilaje. Ca atare, productivitatea muncii este în creștere, iar costul lucrărilor se reduce simțitor".La această oră, în județul Caraș- Severin activitatea I.E.E.L.I.F. este concentrată în 23 de obiective, unde continuă efectuarea de canale da desecări și alte lucrări hidroamelio-

crări au fost efectuate mai de mult, iar concluziile desprinse; adaptate condițiilor locale, au fost deosebit de utile. Pe această : bază s-a conceput un program complex de lucrări agroameliorative în cadrul căruia accentul s-a pus nu numai pe amenajările antierozionale pro- priu-zise, cît mai ales pe respectarea strictă a regimului de exploatare a acestora. în cadrul solelor s-a făcut dimensionarea optimă a parcelelor, urmărindu-se efectuarea lucrărilor pe curbele de nivel, înființarea de benzi înierbate și altele. In urma acestor măsuri, a sporit randamentul la hectar și, concomitent, a fost împiedicată transportarea la vale a solului de către ape din precipitații, prevenindu-se și colmata- rea canalelor de desecare.Fapt este că în urma lucrărilor hidroameliorative au fost ciștigate pentru- agricultură 3 000 hectare de teren. Insă ceea ce este mai important, pe locui terenurilor înmlăști- nate din luncile rîurilor sau ne cele podzolice situate pe pantele dealurilor se află astăzi cele mai roditoare soluri. Asemenea terenuri am văzut în complexul de desecare Bocșa— Șoșdea, în zona Vărădia, Biniș și în elte locuri.„Prevederea cuprinsă în proiectul Programului-Directivă referitoare la conservarea și ridicarea potențialului productiv al fondului funciar, cu precizarea că în cincinalul 1991— 1995, prin îndiguiri și supraînălțări de diguri, pe ansamblul țării, să fie scoase de sub efectul inundațiilor circa 150 000 hectare, pre-

județului Caraș-Severin poate deveni competitivă, se poate măsura cu cea a județelor agricole fruntașe. Ne este limpede ce avem de făcut și avem obiective clar stabilite în acest sens. Problema care se pune este ca,. o dată cu efectuarea vastelor lucrări de îmbunătățiri funciare, să organizăm mai bine activitatea in unitățile agricole. să asigurăm o amplasare rațională a culturilor și fertilizarea unor suprafețe cît mai mari cu îngrășăminte organice".Ideea este continuată de tovarășul Ionel Voicău, directorul I.E.E.L.I.F., care aprecia : „Acum, cînd facem un bilanț al realizărilor obținute in anii care au trecut de la adoptarea

al fondului ca urmare a

rative. In trimestrul patru al acestui an încep lucrările pe riul Bistra. Urmează apoi să se execute lucrările pe riul Nera, pe riul Caraș, tronsonul Ticvaniu Mare — Giurgiova și afluenții acestuia — Vicinic și Ciclo- va. Atit regularizarea riurilor, cit și desecările trebuie intensificate și corelate perfect, astfel încît obiectivele cuprinse în program să fie Îndeplinite la termenele stabilite. „Față de prevederile din program, situația efectuării lucrărilor nu este prea bună nici la cele efectuate de Consiliul Național al Apelor și nici de către apreciază nu putem dacă nu regularizarea riurilor. cauză, in bazinul hidrografic lucrările de desecare au fost sistate".Din discuțiile purtate și cu alte cadre de specialitate din agricultura județului a rezultat că discrepanțele in ce privește desfășurarea celor două acțiuni — regularizarea rîurilor și desecările — nu țin atit posibilitățile efective de lucru întreprinderilor de specialitate, de lipsa de corelare a lor. de mult, la indicația comitetului dețean de partid, a avut loc o întîl- nire a specialiștilor din I.E.E.L.I.F. și brigada de execuție a lucrărilor de regularizare, aparținind de Direcția apelor Mureș—Banat, filiala Timiș, pentru a se stabili ce trebuie făcut în vederea combaterii excesului de apă de pe unele terenuri. O măsură bună, întrucît și in această vară în județul Caraș-Severin excesul de umiditate a afectat suprafețe însemnate incit nu s-a putut intra cu combinele pe terenurile respective la recoltarea cerealelor pă- ioase, se întîmpină greutăți în ce privește efectuarea lucrărilor agricole de toamnă.A doua problemă privește calitatea lucrărilor de hidroameliorații. Referindu-se la această problemă, directorul adjunct al direcției agricole județene aprecia : „Ținind seama că, in viitorul cincinal, pe baza prevederilor din proiectul Pro- gramului-Directivă urmează să fie efectuate ample lucrări de regularizare a rîurilor. de scoatere de sub efectul inundațiilor a unor suprafețe întinse de teren, este necesar ca ele eă fie bine chibzuite, astfel incit să «ibă efect maxim".Referitor la această problemă, tovarășul Schuh Gheorghe, director la „filiala. Țirpiș a Direcției „apglqr ’Mureș—Bhh'at.' ne-a spus: „îh viitorul cincinal. uiîitătii noastre îi revin sarcini mari în ce privește gospodărirea apelor și efectuarea lucrărilor de regularizare a rîurilor la nivelul celor prevăzute în proiectul Programului-Directivă. Este insă abșolut necesar cg intr-un bazin hidrografic să se execute întregul complex, între care combaterea eroziunii solului, are important".Efortul material pe care. îl face statul in domeniul lucrărilor de hidroameliorații și ridicării potențialului productiv al pămintului în județul Caraș-Severin este deosebit de mare. Realizările obținute pînă acum în efectuarea acestor lucrări sînt evidente, ele reflectîndu-se în îmbunătățirea calității pămintului, creșterea recoltelor și dezvoltarea zootehniei. în lumina prevederilor cuprinse în proiectul Programului- Directivă, este necesar să sporească răspunderea celor care au obligația de a asigura efectuarea nele prevăzute și de Cea calitate a lucrărilor de liorații. In acest fel. mari care se fac acum și cute în viitorul cincinal se vor materializa în sporurile de producție prevăzute a se obține pe suprafețele respective. Este ceea ce se subliniază pregnant în documentele care vor fi supuse spre aprobare la cel de-al XIV-lea Congres.
loan HERȚEG 
I. D. CUCU

întreprinderea noastră — directorul I.E.E.L.I.F. Noi face lucrările de desecare se execută în prealabil Din această Nera
de ale cit Nu in

un rol

la termeni ai bună hidroame- investitiile vor fi fă-

In sectorul energetic - activitate bine organizată, muncă 
susținută pentru taa funcționare a tuturor instalațiilor

ia întreprinderea electrocentrale doicești
A

regăsește în creșterea corespunzătoare a producțieiFuncționarea termocentralelor, a tuturor instalațiilor energetice la parametrii proiectați este condiționată de foarte multi factori, începind cu temeinica pregătire a personalului muncitor, cu instaurarea Unui climat de deplină ordine și disciplină, de Înaltă răspundere la fiecare loc de muncă și continuind cu asigurarea ritmică, cantitativă și calitativă a stocurilor de cărbune planificate. Este suficient ca o singură verigă a acestei complexe activități — vitale pentru bunul mers al producției în toate sectoarele economiei naționale — să nu funcționeze corespunzător, să slăbească răspunderea într-o singură fază, fie în uzinele producătoare. pe liniile magistrale de transport sau la furnizorii de combustibil pentru ca eforturile desfășurate de colectivul unei întregi termocentrale, de mii și mii de oameni, să fie diminuate sau chiar anulate prin oprirea grupurilor sau funcționarea acestora cu mult sub capacitatea planificată. Și dacă pînă acum, in pe-care să-1

rioada de vară, nu era prea greu de scos, pentru un timp, din producție o unitate sau alta, odată intrînd în anotimpul friguros, cînd sistemul energetic trebuie să facă față unor cerințe deosebite, acest lucru nu mai este posibil. Pretutindeni se impun acțiuni energice, întărirea răspunderii, o punctualitate și disciplină de ceasornic în îndeplinirea sarcinilor de fiecare zi. în respectarea riguroasă a programului stabilit pentru fiecare schimb în parte. Practic, pretutindeni în unitățile furnizoare de combustibil. în întreprinderile de transport feroviar și auto trebuie asigurate toate condițiile necesare bunei funcționări a termocentralelor. Continuind investigațiile pe această temă, ne vom referi în articolul de astăzi la cîteva aspecte desprinse din activitatea unei mari unități producătoare de energie, respectiv întreprinderea Electrocentrale Doi- cești.Categoric, vîrful de iarnă, pe întreaga economie se pregătește treacă în cele mai bune condiții, îi găsește pe energeticienii de la Doi- cești mult mai bine pregătiți decit în anii anteriori. Schimbarea în bina petrecută in toate compartimentele unității este evidentă chiar de la intrarea în termocentrală. Astfel, au dispărut stivele de piese și de materiale care zăceau altădată la tot pasul, aleile dintre secții au fost betonate si sint permanent întreținute în mod corespunzător. în depozitele de cărbune, de asemenea, lucrările de revizie și reparații au fost în totalitate finalizate, mașinile și instalațiile fiind pregătite pentru a prelua cantități mai mari de cărbune. Eficienta acestor măsuri se regăsește, de altfel, in finalizarea la această oră a celor mai multe din acțiunile ce se* cer întreprinse în scopul exploatării în hune condiții a agregatelor în sezonul rece.Pregătiri care înseamnă. în primul rihd. asigurarea.scocurilor planificate de cărbune. Fața de un plan de 500 000 tone. In cele trei depozite ale termocentralei au fost depuse mai bine de 515 000 tone lignit, activitatea de stocare, tasare și peliculizare continuind și în aceste zile. în depozite organizîndu-se 24 puncte de lucru. in așa-numita zonă nouă. Așa cum ne precizează maistrul principal Ion Begu, șeful secției exploatare combustibil, o primă stivă, însumîîld 120 000 tone. a fost in întregime tasată și peliculizată. Stiva a doua, care va însuma 170 000 tone, este de asemenea aproape de capacitatea finală, aici lucrindu-se cu toate forțele la bituminizare. „Avem create toate condițiile — remarca șeful secției — pentru a asigura 6 aprovizionare ritmică cu combustibil pa toată durata iernii, mai cu seamă că, prin modernizarea gospodăriilor fiecărui depozit, a tunetelor de dezghețare. chiar din această lună putem primi zilnic o cantitata sporită de combustibil."Lucruri bune se pot spune șl despre colectivele de muncă din compartimentele de întreținere. Corespunzător celor subliniate de tină- rul inginer Liviu Mihai, adjunct-șef brigadă reparații, recent in unitate s-a încheiat acțiunea de modernizare a întregii rețele de benzi transportoare, capacitatea de transport a acestora fiind dublată. Toate instalațiile de dezghețat se află în stare de funcționare, triajul de vagoane fiind

pregătit pentru a face față oricăror solicitări. Invățînd din greutățile anilor trecuți, nu a fost trecut nimic cu vederea, fiecare agregat și instalație auxiliară fiind verificate, reparate și conservate cu atenție. Acolo unde a fost cazul au fost efectuate rodajele, eliminîndu-se riscul de a înregistra „căderi" după reparații. In general, se poate spune că și in acest sector grija pentru calitatea lucrărilor, pentru asigurarea unor condiții cît mai bune de lucru pe toată durata anotimpului rece a constituit cuvîntul de ordine al muncii tuturor.Cu toate acestea, intensele pregătiri desfășurate la termocentrala Doi cești nu se regăsesc încă în realizări pe măsură in ce privește nivelul producțiilor atinse. Practic, pe 9 luni prevederile planului fizic nu au fost îndeplinite. Și aceasta, in primul rînd, pentru simplul fapt că nu s-a asigurat efectuarea reparațiilor capitale ale termenul grupul nr. tit pentru din vară, in 17 septembrie, aprobarea, mai pot face acum de modernizare prevăzute, astfel că, în continuare, după reparații se va lucra cu randamente scăzute. Pentru urgentarea repunerii in producție a grupului, in unitate au fost aduse importante forțe din aproape toate întreprinderile județului Dîmbovița. Interesați să primească ritmic cantitatea de energie necesară, dar și din spirit de întrajutorare, siderur- giștil tirgovișteni au elaborat intr-un timp scurt oțelul necesar pentru repaletarea treptelor medii ale turbinelor. lucrare pe care o vor executa specialiștii întreprinderii „Ener- goreparații" București. O serie de alte unitătl trimit zilnic la termocentrală sudori de înaltă calificare, lăcătuși, muncitori de alte profesii. Pe de altă parte, la întreprinderea de Utilaj Petrolier s-au executat, cu titlul de „urgență", toate armăturile solicitate la reparații.Neîndoielnic, aceste fapte constituie garanții sigure că lucrările de reparații se vor încheia intr-un timp cît mai scurt, grupul urmind să fie repus în funcțiune, cel mai tirziu, la 10 noiembrie. Pentru aceasta însă, trebuie ca și principalii furnizori de utilaje și materiale să grăbească ritmul lucrărilor. La această dată

instalațiilor de bază la planificat, Astfel, dacă 7, de 200 MW, era pregă- inceperea lucrărilor in ă oprirea s-a efectuat abia cînd s-a primit Timpul presînd, nu se toate lucrările

Amplă concentrare de forțe, bună organizare a muncii pe ogoarev

încheierea grabnică a tuturor lucrărilor agricole
Răspundere maximă pentru

respectarea tehnologiilor stabiliteCeea ce caracterizează cel malbine desfășurarea actualei campanii de ‘ ‘ ’este seriozitatea și responsabilitatea i nează _____ .colă. De altfel, comandamentul județean pentru agricultură, în conformitate cu planul special elaborat, a nominalizat sarcini concrete, defalcate pe sectoare si unități agricole, în funcție de condițiile pedoclimatice locale și de asolamentele Stabilite conform proiectelor de organizare teritorială. In principal in actuala campanie cerealele sint în- sămințate după leguminoase, ponderea păioaselor ca plante premergătoare nu depășește 25 la sută la griu. Accentul mare se pune acum pe calitatea lucrărilor, aspect care a făcut dezbaterilor in dări de seamă cooperativelor timpul nefavorabil din ultima vreme a întirziat desfășurarea lucrărilor în conformitate cu termenele stabilite. De aceea, consiliile populare și conducerile unităților agricole acționează tuturor forțelor i de care dispun, i zilnice de lucru i derabil. In acest bună de lucru e lucrul a fost organizat buri prelungite. Iar

însămințări în județul Sibiumaximă cu care se acțio- i in fiecare unitate agri-

iar
obiectul analizei și recentele adunări de și alegeri din cadrul agricole. Desigur.

pentru mobilizarea umane și mecanice astfel Incit vitezele să sporească consi- ; scop, fiecare oră s folosită din plin. In schim- arăturile se

realizează de regulă în două schimburi.Un raid efectuat recent prin unități din cadiul Consiliului Agroindustrial Ocna Sibiului ne-a de temeinicia măsurilor pentru buna organizare a ___Drept urmare, la data documentării noastre mai bine de jumătate din suprafața care urmează să fie semănată cu grîu era pregătită. „Pentru urgentarea lucrărilor — ne spune tovarășul Constantin Bunea. președintele consiliului — mecanicii de la centrul de reparații lucrează în schimbul de noapte la arat. De asemenea, am identificat toate suprafețele mai gvîntate și terenurile mai nisipoase pentru a putea urgenta executarea arăturilor". In toate unitățile din consiliu — Alămor, Amnaș. Armeni. Loam- neș. Ocna Sibiului, Topircea. Șura Mică — specialiștii erau prezenți in cimp, veghind la respectarea întocmai a tuturor verigilor tehnologice.Față de anii precedenți. in conformitate cu programul special elaborat pe plan județean, în actuala campanie de însămînțare s-a acordat o atenție de parcele mari, .fiind avantajele ridicate, în planul eficienței economice, ce decurg din- tr-o astfel de organizare : productivitate mal mare a utilajelor, economie de carburanți, mai buna urmărire a evoluției culturilor etc. Un exemplu concludent In acest

convins stabilite muncii.

deosebită creării compacte, date

sens îl oferă Cooperativa Agricolă de Producție din Ocna Sibiului, care în anii trecuți avea 20—30 de parcele cultivate cu griu, numărul acestora, în actuala campanie, reducin- du-se de 10 ori.O mare atenție se acordă promovării în cultură a unor soiuri productive de griu din categorii biologice superioare. Preocuparea aceasta s-a concretizat în situarea cooperativelor agricole Ocna Sibiului și Șura Mică pe locul întii pe județ la producția de griu. Pe baza studiilor efectuate pe loturile demonstrative și comparative au fost promovate în cultură mai multe soiuri noi. eliminîndu-se, totodată, cele cu randament scăzut. Experiența bună, confirmată de producțiile mari obținute de aceste două cooperative agricole.

a constituit obiectul mai multor analize efectuate atit în cadrul consiliului agroindustrial, cît și în fiecare unitate în parte, analize reluate cu prilejul recentelor adunări de dări de seamă și alegeri.Angajamentul specialiștilor și al membrilor cooperatori este de a generaliza această experiență bună, pentru a obține producții în conformitate cu obiectivele noii revoluții agrare. Iar raidul nostru ne-a convins de acest mod nou. plin de responsabilitate, cu care oamenii muncii din celelalte unități agricole ale consiliului acționează pentru efectuarea lucrărilor în condiții de înaltă calitate.

pere-za-

Ion Onuc NEMEȘ 
corespondentul „Scînteii

Rezultate care 
să fie și

pot și trebuie 
mai buneOamenii muncii din agricultura județului Ialomița, mobilizați puternic de orientările si indicațiile formulate de tovarășul Nicolae Ceausescu, cu prilejul recentei vizite de lucru efectuate in unități agricole și industriale din județ, și-au intensificat eforturile pentru a strînge si depozita in cel mai scurt timp recolta bogată din acest an, pentru a însăminta In perioada optimă.Pînă în seara zilei de 3 octombrie porumbul a fost recoltat de pe 70 la sută din cele 75 600 hectare cultivate, lucrarea fiind realizată atît manual, cît și cu mijloace mecanice. Demn de remarcat este

faptul că toate suprafețele cultivate cu porumb si care sînt însămînțate în această toamnă au fost recoltate pină la 20 septembrie și imediat eliberate si arate. Pentru ca întreaga recoltă de porumb să fie strinsă si depozitată în cel mai scurt timp, s-a stabilit ca începind cu 1 octombrie viteza zilnică să depășească 5 000 hectare, din care de pe 3 700—3 800 hectare recolta urmează să fie strîn- să manual.In județul Ialomița culesul porumbului trebuie intensificat mal ales In unitățile agricole Gura Iâlo- miței, Armășești. Malu Roșu si An-

drășești, în care media realizărilor este cu mult sub cea realizată județ.Importante forte participă sl la coltarea si transportul sfeclei dehăr. lucrare care se efectuează conform graficelor întocmite de unitățile producătoare și fabricile de zahăr din Tăndărei si Urzicenf. Prin intensificarea eforturilor si folosirea cu eficientă a mijloacelor de transport, pînă acum sfecla de zahăr a fost recoltată și cărată de pe 90 la sută din cele 13 360 hectare. Cooperativele agricole Gheorghe Doja. Să- răteni. Grindu. Dridu. Fierbinți. Brazii. Iazu. Tăndărei. Gheorghe Lazăr Si Maia au încheiat sau sint pe terminate cu această lucrare. Ca urmare, cele două fabrici de zahăr — Tăndărei și Urzicenl — funcționează la capacitate și au permanent o rezervă de materie primă pentru cel puțin 48 de ore. Așa cum au raportat conducerii partidului lucrătorii din cadrul întreprinderii de Industrializare a Sfeclei de Zahăr Tăndărei. randamentul de extracție a zahărului a crescut la 13,5 la sută, iar eforturile muncitorilor și specialiștilor din unitățile prelucrătoare sint canalizate pentru ca în fiecare schimb să se mențină acest randament.In județul Ialomița o recoltă strînge si alta se pregătește,munca se desfășoară din zori si pînă seara tirziu. în toate unitățile, O atenție deosebită se acordă asigurării unor temelii trainice viitoarelor producții de cereale. După ce orzul și orzoaica au fost însămfntate pe întreaga suprafață planificată — a- proape 30 000 hectare — acum toate .forțele sînt concentrate la însămtn-

se iar

tarea griului ne cele 75 000 hectare. Pină luni seara, griul a fost însă- mintat pe 28 200 hectare, fiind create toate condițiile ca lucrarea să se încheie la 8—9 octombrie. La realizarea ritmurilor zilnice la semănat contribuie faptul că întreaga suprafață a fost arată și pregătită pină Ia 1 octombrie. Se urmărește ca să- mînta să fie uniform încorporată in sol la adîncimea 4,5—5 cm, în rîn- duri dese. în așa fel incit pe fiecare metru pătrat să fie cel puțin 800 de plante recoitabile. care garantează obținerea unei producții de peste S 000 kg la hectar.Pînă în prezent, cele mal mari suprafețe cu griu au fost însămin- țate în cooperativele agricole Gheor- ghe Doja, Perieti. Ograda. Alexeni. Grivița. Smirna. Miloșești, Movilita. Roșiori si Albești. Dar si la această lucrare mai sînt unele unităti care au rămîneri în urmă. Așa sînt cooperativele agricole Bordușani si Vlădeni, ale căror cadre de conducere și specialiști ar trebui să învețe din experiența fruntașilor și chiar din rezultatele proprii, care, în anii trecuți, i-au privat de însemnate cantități de recoltă tocmai datorită faptului că nu au pus sub brazdă să- mînța la timp și în condițiile respectării tehnologiilor stabilite.în județul Ialomița, pentru realizarea în cele mai bune condiții a tuturor lucrărilor din cadrul campaniei de toamnă întreg activul de partid se află în unitățile agricole, urmărind permanent modul în care se desfășoară activitatea, contribuind la rezolvarea problemelor ce se ivesc.
Mihai VISOIU 
corespondentul „Scînteii*

mal sînt așteptate circa 15 000 metri cabluri de semnalizare de la întreprinderea de Cabluri și Materiale Electroizolante București, două motoare de 4 250 kW de la întreprinderea Constructoare de Mașini Reșița și alte 3 motoare de 800 kW de la întreprinderea de Motoare Electrice Turnu Măgurele, care au avut termen de livrare in primul trimestru al anului. Pe șantierul termocentralei Doicești mai sint așteptate apoi o serie de alte materiale, precum acumulatori staționari, planșete izolatoare și elemente din PVC. furnizorul acestora fiind întreprinderea „Acumulatorul" București. De prisos să mai subliniem necesitatea urgentării livrării tuturor acestor elemente. Furnizorii trebuie să ințeleagă insă că prin urgentarea finalizării reparației capitale la turbina nr. 7 de -la termocen-l trăia Doicești și repunerea grabnică a acesteia în producție, in condiții de deplină securitate, Înseamnă un plus de nutere în „sistem de circa 200 MW, și aceasta acum, într-o perioadă de timp cînd fiecare kilowat este deosebit de important pentru asigurarea bunului mers al întregii activități economice.Lucru pe care trebuie să-1 înțeleagă la fel de bine și furnizorii de combustibil, respectiv întreprinderile miniere, care chiar dacă aici, la Doicești, nu sint datoare în ceea ce privește cantitatea de lignit livrată. au mari restanțe pe linia asigurării calității cărbunelui furnizat. Intr-o „expoziție" originală, amenajată in incinta termocentralei, pot fl văzute nenumărate curiozități, care de care mai impozante, toate culese din vagoanele care transportă cărbunele sau, ce este și mai rău, din morile de cărbune. Astfel, nu se poate explica, in nici un fel, cum a ajuns o elice de navă sau un întreg motor de barcă, un stilp de beton sau ditamai bușteanul de stejar printre bulgării de cărbune sosiți de la întreprinderea Minieră Cimpu- lung, de la Filipeștii de Pădure sau de la mina Șotînga. Și totuși o explicație există, aceasta constînd în superficialitatea muncii personalului din depozitele de încărcare. Legea prevede ca întreaga cantitate de combustibil să fie livrată la o anumită granulație, lucru ce presupune instalarea unor separatoare magnetice și concasoare în punctele de încărcare. Dar dacă în vagoane iși fac loc bușteni și stîlpi de înaltă tensiune mai poate fi oare vorba despre existenta sau despre buna funcționare a acestor instalații ?Așa cum încă nu se poate vorbi de grijă, de răspundere în ce privește sortarea cărbunelui propriu- zis. Practic, toți furnizorii de combustibil ai termocentralei Doicești, și îndeosebi cei din cadrul întreprinderii Miniere Cîmpulung livrează garnituri întregi de vagoane încărcate cu cărbune de o putere calorică mult sub cea planificată. Potrivit aprecierilor tovarășului Gheorghe Orbeci, secretarul comitetului de partid din întreprindere, cam 30 la sută din cantitatea de cărbune ajunsă în buncărele termocentralei o constituie sterilul. Și aceasta înseamnă nu numai că se transportă zed și sute de mii de tone de pă- mint în zadar, dar, o dată introdus în instalații, acest steril, foarte a- braziv, uzează prematur agregatele, ceea ce necesită apoi mari eforturi, consumuri suplimentare pentru evacuare, spații de depozitare, alte însemnate cheltuieli.Cu alte cuvinte, schimbările în bine înregistrate în aproape toate compartimentele întreprinderii E- lectrocentrale Doicești nu pot avea eficiența scontată atîta vreme cit nu sînt însoțite de acțiuni energice, pe întregul lanț al activității tuturor factorilor implicați în asigurarea condițiilor necesare bunei funcționări a tuturor instalațiilor, respectiv în unitățile miniere și de transport, în unitățile de reparații și la întreprinderile furnizoare de utilaje și materiale. Concluzie ce trebuie înțeleasă în toate centralele producătoare de energie electrică, la nivelul întregii noastre economii, pentru a se conjuga pretutindeni, în următoarele zile, toate forțele in vederea aducerii tuturor capacităților la parametrii planificați, funcționării normale a sistemului energetic național și instaurării de înaltă răspundere, disciplină, pentru a se ceastă bază, zi de zi,energie electrică planificate.
Nicolae MI1ITARU 
Gheorghe MANEA.

unui climat de ordine și realiza pe a- cantitățile da
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Trecerea la etapa superioară a societății socialiste 

perfecționarea și dinami- 

organelor și organizațiilor 

principiilor și prevederilor 

și disciplinei de partid,

multilateral dezvoltate cere 

zarea continuă a activității 

de partid, aplicarea fermă a 

statutului, ale democrației
ridicarea continuă a nivelului muncii organizatorice, a 

controlului de partid, a răspunderii revoluționare a co

muniștilor pentru întreaga activitate economică, socială 

și politică.
Din Tezele pentru Congresul al XlV-lea al P.C.R

(

(

Comuniștii organizației de bază de la Cooperativa Agricolă de Producție Micești, comuna Tureni, județul Cluj, au venit la adunarea pentru dare de seamă si alegeri direct de ne tarlalele unității. îmbrăcati în haine de lucru. Citeva ore. ei aveau să dezbată pe temeiul creșterii, de la an la an. a forței economice a unității. cu simt gospodăresc. uneori cu mihnire, dar și cu spirit critic și autocritic, neimplinirile în muncă, precum și căile și mijloacele pentru a pune mai bine în valoare posibilitățile de care dispun. Iar creșterea puterii economice a cooperativei este rezultatul nemijlocit al politicii agrare a partidului, al înfăptuirii obiectivelor noii revoluții agrare stabilite de secretarul general al partidului, care, aici, la Micești, și-au aflat concretizare, printre altele. în vaste lucrări de îmbunătățiri funciare finanțate din fondurile statului, în anularea creditelor contractate de cooperativă in anii trecuti. în repartizarea de specialiști care să aducă și să aplice in unitate stiinta marilor producții agrare, sigure si stabile. Toate acestea au reprezentat pentru comuniștii Ionaș Crisan. Vasile Mo- rovan. Maria Todea. pentru toti ceilalți participanti la adunarea de dare de seamă și alegeri temeinice argumente de a-si alătura, cu entuziasm. cu deplină satisfacție si adîn- că recunoștință, adeziunea lor față de propunerea de realegere a tovarășului Nicolae Ceausescu în funcția supremă de secretar general al partidului. la adeziunea întregii țărăniml. a întregului popor.Anul 1989 reprezintă pentru țăranii cooperatori din Micești un an deosebit : unitatea lor va deveni rentabilă. Tocmai de aceea. în lumina obiectivelor prefigurate tn documentele programatice pentru Congresul al XlV-lea al partidului, la care au făcut referiri atît darea de seamă, cit și cei care au luat cuvîntul. adunarea s-a desfășurat sub semnul unei evaluări critice a rezultatelor obținute. al unei cumpăniri chibzuite a măsurilor ce vor trebui întreprinse pentru ridicarea calității si eficientei muncii lor. Pornind de la faptul că

organele sl organizațiile de partid, tn virtutea rolului lor conducător la locul de muncă, poartă răspunderea directă a îndeplinirii planurilor și programelor de dezvoltare economi- co-socială. cerință cu pregnantă subliniată de secretarul general al partidului. darea de seamă preciza : ..Cauzele nerealizărilor trebuie să le căutăm in deficientele muncii politi- co-organizatorice pe care am desfă-

inginerul Dan Cordos. șeful fermei zootehnice. ..Realizările din anul acesta, chiar dacă se situează peste cele din anul trecut, trebuie să recunoaștem, nu ne fac cinste", a spus vorbitorul, mentionind o seamă de aspecte în acest sens. Pentru redresarea situației, tinărul comunist a făcut propuneri concrete referitoare la modernizarea adăposturilor, la reducerea mortalității, la mai buna

condiții de climă, pe unele tarlale am realizat producții duble de grîu fată de altele, ceea ce dovedește clar că nu avem dreptul la justificări". In ceea ce privește activitatea specialiștilor. am fi nedrepți dacă n-am reda remarca unui cooperator făcută după adunare : „Sînt tineri buni specialiștii noștri. Sint de-ai satului. Au si rezultate bune despre care n-au vorbit".
Puterea economică a unității

- obiectivul principal al dezbaterilor
® Aportul specialiștilor — factor hotărîtor în creșterea producțiilor agri
cole ® Activitatea poiitico-educativă — mai puternic legată de cerințele 

noii revoluții agrare

șurat-o. tn lacunele din stilul șl metodele de muncă folosite de biroul organizației de bază. în slaba răspundere a unor comuniști fată de sarcinile încredințate". După ce au fost menționate o parte din aceste deficiente (pregătirea si desfășurarea necorespunzătoare a unor adunări generale, inconsecventa în efectuarea controlului de partid asupra activității conducerii unității, linsa de operativitate în aplicarea măsurilor proprii stabilite), darea de seamă a ilustrat modul cum aceste lipsuri s-au reflectat în activitatea de producție : arături de slabă calitate pe unele terenuri, neasigurarea fertilizării cu îngrășăminte organice sau chimice în cantitățile prevăzute în tehnologii, nerespectarea normelor privind densițațea .plantelor. neasigurarea bazei furajere, deficiențe în gospodărirea furajelor. In îngrijirea și furajarea animalelor. 'Primul care a luat cuvîntul a fost

gospodărire a furajelor. Remarcabil a fost și faptul că vorbitorul â făcut o legătură organică între laturile activității de producție cu cerințele îmbunătățirii muncii de partid. între altele, exercitarea mai fermă a controlului de partid în zootehnie, mai buna repartizare a forțelor. întărirea legăturii organizației de partid cu masa cooperatorilor. Vorbitorul s-a referit la receptivitatea pe care au dovedit-o cooperatorii, la chemarea organizației de partid, de a ajuta cu propriile atelaie la transportul furajelor. ceea ce a făcut ca unitatea să nu cheltuiască nici un ban c.u transportul acestora. Am insistat asupra acestei intervenții deoarece ea a caracterizat luările de cuvînt. cu un pronunțat accent autocritic, și ale celorlalți specialist! comuniști. îndeosebi a inginerei Mărinca Cofa, șefă de ferm^ la cultura mare, care a ' afirmat că e nernultuthită de rezul-, țațele obținute deoarece ..în aceleași

Tot în privința consolidării puterii economice a unității, a sporirii averii obștii, au vorbit comuniștii Ștefan Călugăr și Gavrilă Boaru, Insistînd asupra aplicării in continuare a principiilor acordului global, a creșterii răspunderii mecanizatorilor în efectuarea de lucrări de calitate, la organizarea mai temeinică a campaniilor agricole, la îmbunătățirea invă- țămîntului agrozootehnic, pentru ridicarea nivelului de cunoștințe al tuturor cooperatorilor, in vederea aplicării uhor tehnologii avansate pentru a obține producții superioare.Un loc important in cuvîntul comunistului Vasile Crisan. președintele cooperativei agricole de producție. l-a ocupat dezvoltarea industriei mici,, care va aduce unității in acest an un venit de trei milioane lei. urmind ca anul viitor această sumă să se ridice lă 7 milioane Iei. ceea ce, va contribui in thod hotărîtor la consolidarea puterii economice a

unității, la creșterea veniturilor cooperatorilor. la stabilizarea forței de muncă.Iată și citeva opinii consemnate după adunare : „Desfășurarea adunării arată că organizația de partid, comuniștii au înscris printre preocupările lor creșterea forței economice a unității. M-a impresionat că oamenii au spus ceea ce au gîndit si simțit. De asemenea, a fost pozitiv faptul că s-au subliniat roiul si răspunderea organizației de bază în mobilizarea tuturor cooperatorilor la îndeplinirea pianului de producție al unității. Ar fi fost un cistig pentru eficienta adunării dacă s-ar fi analizat mai în profunzime cauzele care au generat unele neajunsuri, dacă toți cei implicați ar fi fost nominalizați și și-ar fi analizat autocritic activitatea. Problematica economică, îndeosebi gospodărirea mijloacelor financiare, ar fi meritat o atentie mai mare". (Constantin Gavrilă. secretar al Comitetului Județean Cluj al P.C.R.) ; „Comuniștii au arătat și ceea ce a fost bun, și ceea ce a fost mai puțin bun în munca lor. au dezbătut cu răspundere mai toate problemele principale cu care se confruntă cooperativa agricolă de producție. Dună părerea mea, trebuia să se pună un accent mai mare pe laturile vieții de partid. îndeosebi pe munca poiitico-educativă". (Eugen Gherghei. organizator de partid în Consiliul Unic Agroindustrial Turda) ; „Un lucru doresc să subliniez. Și adunarea de la Micești a pus în evidentă cit de necesar este ca la astfel de adunări, așa cum a cerut și tovarășul Nicolae Ceausescu la ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 22 septembrie a.c., să se asigure o bună participare din partea organelor superioare de partid". (Liviu Suătean. secretar al Comitetului Comunal de Partid Tureni). Desigur, aceste opinii îndreptățite vor constitui tot atitea Învățăminte si pentru cei care le-au exprimat. in vederea pregătirii și desfășurării altor adunări si conferințe de dări de seamă și alegeri.
Constantin VARVARA

Formalismul - „produs11 
al lipsei de răspundere

Concret, combativ despre 
comportarea comuniștilor 
in viața întreprinderii 

e Rebutul în producție dezvăluie carențe 
și în munca de educațieCerința formulată de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU în concluziile prezentate la ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 22 septembrie ca „în ca- drul adunărilor de partid să dezbatem problemele planului, problemele realizării programelor economico-so- ciale, dar și problemele comportării comuniștilor in viața întreprinderii" s-a constituit intr-un laitmotiv al adunării de dare de seamă și alegeri a organizației de bază de la fabrica „Flacăra" din cadrul întreprinderii pentru Producție Industrială pentru Construcții Căi Ferate — Buzău.Începînd cu darea de seamă prezentată de birou și continuînd cu intervențiile participanților, in acest mod au fost abordate toate problemele examinate, ca și stările de lucruri negative dintr-un domeniu sau altul.„Avem rezultate bune, Ne-am îndeplinit și depășit sarcinile de plan, nu avem nici refuzuri la calitate. Cu toate acestea, nu putem să ne declarăm mulțumiți. Noi, organizația de bază — afirma inginera Elena Iarca din secția chimie — am asistat in ultimii doi ani la producerea nu numai a unor rebuturi tehnologice, ci și a unor rebuturi etice — ca să le zic așa — în colectivul nostru : avem comuniști cărora li se întocmesc note de rebut pentru slaba muncă de producție desfășurată. Iată de ce propun ca noul birou care va fi ales astăzi să desfășoare o activitate poiitico-educativă mai activă, mai ofensivă față de comportarea comuniștilor in muncă. Să adoptăm practica de a discuta. în adunările generale, in fața celor peste 80 de membri ai organizației de partid, pe acei comuniști care au avut întocmite note de rebut in luna precedentă".In spiritul cerințelor și orientărilor mobilizatoare din proiectul Progra- mului-Directivă și Tezele pentru Congresul al XlV-lea al partidului, comuniștii de aici au asociat — și bine au făcut — răspunderea pentru calitate cu răspunderea pentru formarea oamenilor, pentru buna desfășurare a întregii munci politico-educative. In darea de seamă au fost criticați concret, nominal, unii membri de partid — Moraru Păuna, Stoica Luminița, Zăvoianu Finița, Ma- zaraghe Olga — care, fie că lipsesc de la unele adunări de partid și de la dezbaterile din învățămintul po

litico-ideologic, fie că se mulțumesc cu o prezență slabă, inactivă la viata de organizație.Au fost criticate, de asemenea, tendințele unor comuniști și ale unor membri ai fostului birou al organizației de bază de a se eschiva de la abordarea combativă, responsabilă a problemelor dezbătute In adunările de partid, în viața colectivului. Or, s-a spus pe bună dreptate in adunare, absența spiritului critic naște mentalitatea păgubitoare a justificărilor, a automulțumirii. „Pentru Întreruperile care apar în procesul de producție — arăta Petre Nicolae, operator chimist — sîntem nu o dată tentați să-i. facem răspunzători pe cei care se ocupă de întreținerea utilajelor sau de aprovizionarea cu materii prime și materiale. Trecem însă prea ușor peste răspunderea noastră, a celor care lucrăm uneori neglijent cu aceste utilaje, a celor care risipim alteori cu prea mare ușurință materii prime și materiale greu de procurat. Propun de aceea ca in atelierul nostru, cu participarea operatorilor, să se treacă la repararea cu forțe proprii a motoarelor electrice defectate din neglijența operatorilor. Și mai propun ceva. Ca pe viitor biroul organizației de bază să nu mai fie îngăduitor, să nu mai tolereze abaterile de la disciplina de producție și din comportarea unora, ci să-i critice concret, pe nume, să-i tragă la răspundere pe acei comuniști care uită că principala lor îndatorire este de a-și îndeplini în mod exemplar sarcinile de producție, de a se comporta exemplar în toate împrejurările. Este concluzia la care sîntem datori să subscriem cu toții după adunarea noastră de partid de azi".în cuvîntul său, inginerul Mușat Nicolae, directorul fabricii, a propus, în același spirit, ca noul birou al organizației de partid să desfășoare in viitor o mai intensă muncă educativă în rindul comuniștilor și al tuturor oamenilor muncii pentru valorificarea cu maximum de eficiență a materiilor prime și materialelor. Propuneri concrete, la obiect, venite din cunoașterea aprofundată a problemelor cu care se confruntă colectivul de muncă de aici, a obiectivelor formulate cu limpezime în proiectele de documente pentru Congresul al XlV-lea al partidului.
I. STANESCU 
S. CHIPER corespondentul „Scinteii”

La conferința de dare de seamă și alegeri de la Combinatul Poligrafic „Casa Scinteii", comuniștii au dezbătut, cu exigență și responsabilitate, in spirit de combativitate revoluționară, neajunsurile care mai persistă. căile de perfecționare a stilului de muncă.

• Cadrele cu munci de răspundere se socotesc 
„invitați onorifici ?“

poate fi motivat faptul 
că la adunare a lipsit 
singurul comunist din- 
tr-unul din comparti
mentele de bază ale 
cooperativei — anume 
cel de aprovizionare — 
întrucit persoana res
pectivă a fost trimisă 
in delegație, tocmai in 
ziua adunării, intr-un 
județ vecin pentru a 
aduce (pe post de cu
rier) un dosar cu niște 
hârtii. De această „ini
țiativă" a rămas sur
prins și președintele 
Uniunii Județene a 
Cooperativelor Mește
șugărești, prezent la 
adunare, care, pe bu
nă dreptate, a între
bat conducerea coope
rativei : „Nu putea 
merge In delegație 
altcineva din coo
perativă ?" De alt
fel, in legătură cu lip
sa de răspundere in 
modul de convocare a 
comuniștilor din aceas
tă organizație este 
semnificativ că însuși 
președintele coopera
tivei avea să afle in 
ultimul moment data 
desfășurării adunării 
de partid.

La aceeași organiza
ție de partid forma
lismul s-a regăsit și 
in conținutul dării de 
seamă. Este adevărat, 
comuniștii de la 
cooperativa „Înainte" 
au numeroase motive 
de satisfacție pentru 
rezultatele obținute in 
ultimii ani. Numai 
CĂ. la adăpostul 
acestor rezultate, sub
liniem, meritorii, bi
roul organizației de 
bază a ales formula

tn Maramureș, adu
nările generale si con
ferințele organizațiilor 
de partid de dări de 
seamă și 
desfășoară 
mat de 
Din 
discordantă cu 
tă preocupare 
nantă, mai pot 
tilnite și unele nedori
te excepții. Este ca
zul unor, adunări de 
partid de la organiza
țiile de bază din coo
perația meșteșugăreas
că maramureșeană, 
unde și-au făcut loc 
manifestări de forma
lism. o anumită grabă 
in pregătirea adunări
lor, in desfășurarea 
dezbaterilor. Astfel, 
adunările de dare de 
seamă și alegeri de la 
cooperativele „Pre
starea" și „Sighetea- 
na“ din Sighetul Mar- 
mației și de la coope
rativa „înainte" din 
Șomcuta Mare s-au 
desfășurat — fără nici 
un motiv justificat — In pripă, ceea ce a fă
cut ca materialele pre
zentate și fie pregătite 
superficial, iar unii 
comuniști tă absen
teze. La cooperativa 
„înainte", de exem
plu, au absentat 15 la 
sută din efectivul or
ganizației de bază. 
Biroul organizației 
de bază a încer
cat să justifice ab
sențele, dar la o anali
ză mai atentă a fie
cărui caz in parte s-a 
dovedit că absentele, 
in majoritate, nu au 
avut motive întemeia
te. Bunăoară. cum

alegeri se 
intr-un cli- 

exigență. 
păcate. notă 

aceas- 
domi- 
fi in-

cea mai nepotrivită 
pentru elaborarea dă
rii de seamă, rezumin- 
du-se la aprecieri ge
nerale. fără nici o de
taliere a problemelor. 
La 
lor 
auzit,

ce- 
s-au 

uucu,, cu țeie din 
urma, și numele unor 
fruntași in producție, 
ca și ale unor mem
bri de partid certati 
cu normele de disci
plină. cu cerințele Co
dului eticii și echității 
comuniste, care in- 
tirzie sau absentează 
nemotivat de la pro
gram. care, prin com
portamentul lor in fa
milie și societate, nu 
constituie exemple 
pentru colectivul în 
care lucrează. Încer
carea de a se ocoli ana
lizarea unor asemenea 
aspecte probează nu 
numai insuficienta a- 
tentie acordată pregă
tirii adunării, ci și un 
nivel scăzut al mun
cii de partid din res
pectiva organizație.

Si ar mai fi o nedu
merire : președintele, 
Uniunii Județene a 
Cooperativelor Meș
teșugărești, ca de alt
fel și cel al coopera^, 
tivei „Înainte", comu
niști cu funcții de 
răspundere, au parti
cipat la respectiva 
adunare de dare de 
seamă și alegeri doar 
ca invitați onorifici, 
fără să simtă și în
datorirea pentru pre
gătirea și desfășurarea 
acesteia ?

insistenta 
din sală 

in cele

Mihai IONESCU

Calitățile educatorului comunist - 
model pentru tinărul în formare

IDEI, PROPUNERI, INIȚIATIVE
ANGAJAMENTE ORIENTATE SPRE VIITORUL APROPIAT, înțelegerea temeinică a orientărilor și cerințelor documentelor programatice ale Congresului al XlV-lea al partidului — dezbătute in profunzime in toate adunările de dări de seamă și alegeri — este reflectată și de faptul că, in multe adunări, comuniștii și-au formulat angajamente concrete în spiritul lor. Comuniștii din organizațiile de bază din secția arcuri s-au angajat să realizeze, împreună cu ceilalți oameni ai muncii, pină la sfirșitul anului, o cantitate suplimentară de 250 tone arcuri, iar comuniștii de la turnătorie și-au propus să asigure .— prin unirea eforturilor întregului colectiv — depășirea planului anual de piese turnate cu 30 tone. Ambele depășiri de plan reflectă atît sporirea contribuției organizațiilor de partid, implicarea mai activă a comuniștilor in îndeplinirea sarcinilor de producție, dar și orientarea eforturilor spre folosirea cu mai mare eficiență a utilajelor și materiilor prime, în spiritul prevederilor înscrise in proiectul Programului- Directivă pentru Congresul al XlV-lea al partidului. (Aurel Pă- nescu, membru al biroului comitetului de partid de la Întreprinderea de Vagoane Arad).MAI MULTĂ ATENȚIE INVENȚIILOR ȘI INOVAȚIILOR. Comisia inginerilor și tehnicienilor din cadrul unității noastre a realizat multe lucruri bune, dar încă nu pe măsura posibilităților de care aceasta dispune. Propun ca biroul organizației de bază să se preocupe cu mai multă insistență de antrenarea tuturor cadrelor la activitatea de invenții și inovații în vederea creșterii și mai accentuate a nivelului tehnic și calitativ al produselor, prin introducerea celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii in domeniu. Mai mult decît atît, este necesar să se ia măsuri pentru eliminarea tergiversărilor in ce privește aplicarea în practică a tehnologiilor și inovațiilor de ultimă oră puse la punct de inginerii și tehnicienii din șantierul nostru. Gîndesc că o primă acțiune cu profunde implicații economice ar putea să fie generalizarea sudurii automate și semiautomate prin punerea cit mai grabnică in funcțiune a liniei tehnologice de format profil compuse și a celei de format și sudat secții plane, ceea ce ar duce la creșterea substanțială a productivității muncii și a calității produselor, (ing. Florin Matei, șef atelier proiectări tehnologii noi din cadrul Șantierului Naval Giurgiu).„SA NU IGNORAM POSIBILITĂȚILE ȘI FORȚELE PROPRII", Adevărul este că ne-am cam obișnuit să lucrăm cu anumite utilaje care, intre timp, s-au uzat moral și nu prea ne implicăm în a căuta, cu forțe proprii, să ne modernizăm producția. O asemenea stare de lucruri trebuie să ne pună pe ginduri in primul rind pe noi, comuniștii. Iată, bunăoară, se impune să analizăm ce trebuie să facem pentru a se trece de la execuția tablourilor de distribuție a energiei electrice pe utilajele clasice la realizarea acestora pe liniile automate de profilare și ștanțare existente in secția de confecții metalice. Se vor asigura în acest fel importante sporuri la productivitatea muncii, reducerea cheltuielilor materiale și ridicarea calității produselor respective. (Alexandru Fusea. maistru, organizația de partid nr. 13, întreprinderea de Panouri și Tablouri Electrice Alexandria).

„Am Început noul an școlar tn climatul de profundă efervescentă politică generat de dezbaterea documentelor Congresului al XlV-lea al partidului, de mobilizatoarea cuvîn- tare a tovarășului Nicolae Ceaușescu la Marea adunare populară din municipiul Iași, de concluziile secretarului general al partidului la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. In fața întregului învătămint românesc, deci si în fata scolii noastre, se află- in actuala etapă obiective deosebit de importante. Numesc citeva dintre ele : susținerea printr-un proces instructiv-educativ de calitate a generalizării învățămîntului de 12 ani; asigurarea unei pregătiri tehnologice la nivel de vîrf, a conștiinței politice si profesionale a viitorilor absolvenți ; formarea lor ca viitori constructori de nădejde ai socialismului".Am desprins cele de mai sus din cuvintul unuia dintre comuniștii de la Liceul agroindustrial din Salonta, județul Bihor. rostit în cadrul adunării de dare de seamă si alegeri. adunare in care participanții și-au exprimat cu însuflețire adeziunea lor deplină, ca. Ia Congresul al XlV-lea, tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales în funcția supremă de secretar general al partidului.Desfășurată într-o atmosferă de lucru, intr-un spirit de responsabilitate si exigentă. în lumina concluziilor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 22 septembrie a.c.. adunarea — la care au participat secretari ai comitetelor județean și orășenesc de partid, reprezentantul inspectoratului școlar — a reievat condițiile minunate de pregătire pentru muncă si viață de care dispune tînăra generație din patria noastră, rolul tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu în înflorirea științei si culturii românești. a învătămintului de toate gradele. puternic implicat in programele de dezvoltare a țării, perspectivele școlii — așa cum sint ele prevăzute în proiectul Programului-Directivă și Tezele pentru Congresul al XIV- lea al P.C.R. Reliefind eforturile depuse de întregul colectiv didactic pentru pregătirea viitorilor muncitori la nivelul exigentelor noii revoluții agrare. participantii la dezbateri au analizat cu exigență realizările. dar și lipsurile înregistrate în procesul educativ din scoală. Este necesar — au subliniat vorbitorii — să . întărim edudhția comunistă, patriotică, revoluționară a elevilor — și aceasta este datoria tuturor cadrelor didactice, a tuturor comu

niștilor din școală. Educația prin muncă, pentru muncă are în școală multiple fațete. Principalul obiect de studiu îl reprezintă, intr-un liceu agroindustrial, obiectivele noii revoluții agrare. Astfel, deși liceul este unul dintre cele mai bune din țară in profilul respectiv, dispunînd de o fermă didactică și de producție cu valoare de unicat, iar absolvenții săi sînt cadre bine apreciate in unitățile agricole (practic. în toate unitățile din județ există cel puțin un fost elev al liceului din Salonta). comuniștii din această școală au analizat cu mult spirit autocritic, combativ activitatea din
• Educarea educatorilor, 
o cerință a bunului mers 
al întregii activități politi
ce și de instruire profe

sională
• Puternică integrare a 
învățămîntului cu cerce

tarea și producțiaultimii doi ani și jumătate, formu- lînd propuneri de îmbunătățire a acesteia. „Dacă baza materială, ferma de care dispunem, arăta prof. Gheorghe Herdean, directorul liceului. este o realizare cu care ne mîndrim. ea fiind apreciată și cu ocazia recentului schimb de experiență pe probleme de orientare școlară și profesională, e necesar să depunem un efort și mai mare pentru a valorifica la maximum, sub aspect formativ, dar și ca producție efectivă, această bază materială modernă, așa incit școala și ferma să fie modele demne de urmat atit pentru elevi, cit și pentru unitățile agricole din zonă. Considerăm că numai astfel ne împlinim menirea de modelatori ai tinerei generații, răspunzind în același timp directivelor de dezvoltare economico-socia- lă a țării".„Sporirea eficientei economice nu e posibilă, spunea prof. Ioan Nistor, fără o educație economică substanțială. făcută de pe băncile școlii, la orele de economie politică, dar și la cele de practică în producție. Familiarizat pe deplin cu noțiunile economice ale activității pentru care se pregătește, educat in spiritul răspunderii sociale care îi revine în calitate de proprietar, producător și beneficiar, făcut să înțeleagă pirghii- le eficientei, modul lor de acțiune, absolventul va putea da un randa

ment sporit in producție. Pentru o mai bună cunoaștere a problemelor economice specifice unităților în care vor fi repartizați, aș propune ca elevii de clasa a XlI-a să participe, eventual ca invitați, la adunările oamenilor muncii din aceste unități, cind se află la practica in producție".Problema rentabilizării întreprinderilor. a pregătirii viitoarelor cadre în această direcție a revenit adesea în luările de cuvint ale comuniștilor din Liceul agroindustrial Salonta. „Problema rentabilității nu ne poate fi indiferentă, arăta prof. Cornel Morgovan. Putem realiza acest lucru printr-o mai mare preocupare pentru dezvoltarea și cultivarea creativității elevilor, pentru formarea și aprecierea inventivității. Acestea presupun un efort și mai mare de introducere a noutăților tehnologice, o și mai atentă pregătire a fiecărei lecții, un plus de sistematizare și de legare a noțiunilor teoretice cu practica, antrenarea unui număr cit mai mare de elevi în activitatea de cercetare științifică".Dar perfectionarea metodică, ridicarea nivelului științific, formarea unei gindiri interdisciplinare nu sînt numai de datoria profesorilor de la obiectele de cultură generală și de specialitate.. „Lecțiile practice din cîmp. spunea maistrul instructor Mihai Toma, nu se ridică întotdeauna la nivelul metodic, didactic cerut. Cred că in atenția noastră va trebui să stea preocuparea pentru o mai bună pregătire metodică a maiștrilor. pentru ca intr-adevăr liceul nostru să devină o unitate fruntașă și din acest punct de vedere, un centru metodic pentru școlile din mediul rural. Nu e de ajuns că avem producții mari în fermă, esențial este să știm să transmitem eficient experiența noastră. Or, pentru aceasta trebuie să avem noi înșine o pregătire metodică substanțială".Exemplul personal al cadrului didactic, priceperea și tactul său, calitățile profesionale. politice și morale exercită o influență hotărî- toare asupra tînărului în formare, în adunarea de la liceul din Salonta s-au formulat de altfel mai multe propuneri practice utile, referitoare la toate aceste aspecte, atît de importante în educarea revoluționară a elevilor.S-au formulat și angajamente pe care cu siguranță comuniștii din Liceul agroindustrial Salonta și le vor onora pe deplin.
Costin TUCHILA 
Ioan LAZA corespondentul „Scinteii”
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flN TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU^

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

pe acest an și din actualul cincinalOamenii muncii din numeroase unități economice din întreaga țară au adresat tovarășului Nicolae Ceausescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, telegrame în care raportează obținerea unor importante realizări în îndeplinirea planului pe acest an si pe întregul cincinal.în telegrama Comitetului Municipal Sighetu Marmatiei al P.C.R. se raportează că oamenii muncii din acest oraș au îndeplinit. la 3 octombrie, olanul la producția- marfă industrială pe 3 ani Si 10 luni din actualul cincinal, ceea ce le va permite ca pină la sfîrșitul acestei luni să obțină o producție suplimentară de peste 235 milioane lei concretizată în mobilier din lemn, cherestea, tricotaie. confecții. textile, piese de schimb auto, încălțăminte si alte produse solicitate de economia națională si la export.însuflețiți de puternice sentimen
Industria Capitalei a îndeplinit planul 

pe 3 ani și 10 luni din actualul cincinal
(Urmare din pag. I)decenii libertății și demnității poporului român, triumfului cauzei socialismului și comunismului, păcii și colaborării intre toate popoarele lumii.Acționînd in spiritul vibrantelor chemări și îndemnuri pe care le-ați adresat întregii noastre națiuni și însuflețiți de sarcinile și indicațiile formulate de dumneavoastră cu prilejul vizitelor de lucru efectuate in unităti din Capitala. Comitetul Municipal București al Partidului Comunist Român vă rabortenză că. printr-o mobilizare exemplară a colectivelor de oameni ai muncii, planul la producția-marfă industrială pe trei ani și 10 luni din actualul cincinal a fost îndeplinit în ziua de 3 octombrie. Aceasta va permite obținerea unei producții suplimentare de peste 16 miliarde lei, concretizată în produse fizice de înaltă tehnicitate, deosebit de solicitate de economia națională și la export, asigurînd îndeplinirea înainte de termen a angajamentului asumat pentru Întregul cincinal.Vă raportăm, de asemenea, mult Iubite șl stimata tovarășe Nicolae Ceausescu, că. în perioada care a trecut din acest an. planul de investiții a fost realizat cu o depășire de peste 1 miliard lei la lucrărila de constructil-montaj. creșterea fată de aceeași perioadă a anului trecut fiind de 21.7 la sută. Ca urmare a organizării mai bune, a activității pe șantiere, a perfecționării colaborării Intre proiectant), beneficiari si constructori, a mecanizării unor operații si tipizării unor elemente de constructil-montaj. au fost puse în funcțiune, pină la 30 septembrie

a.c.. un număr de 35 noi capacități de producție, din care 9 in devans. față de cele 32 planificate.Expresie a preocupării consecvente pentru modernizarea proceselor de producție. îndeosebi in unitățile economice care contribuie la înfăptuirea unor programe prioritare ale economiei naționale, au fost puse în funcțiune. înainte de termenele prevăzute, două noi capacități de producție la întreprinderea de Mașini Grele, care asigură execuția anuală a 7 900 tone lingouri din otel prin retopire electrică sub zgură si in vid. precum si a 9 000 tone cilindri de laminor pentru metalurgie. Aceste realizări, situate la nivelul tehnic mondial cel mai avansat, sint rodul cercetărilor efectuate în institute de cercetare științifică, inginerie tehnologică și învățămint superior, domenii coordonate de mult stimata tovarășă academician doctor inginer Elena Ceausescu, eminent militant revoluționar. distins om politic si savant de largă recunoaștere internațională, căreia ii exprimăm, si ne această cale, adinca noastră considerație si cele mai respectuoase mulțumiri pentru contribuția hotărîtoare adusă la înflorirea stiintei. cercetării si învătămîntului în patria noastră.Exprimîndu-vă profunda noastră recunoștință. vă asigurăm, mult . stimate si iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceausescu, că comuniștii, toti oamenii muncii din Capitală vor acționa cu consecventă pentru îndeplinirea integrală a sarcinilor de plan pe acest an și pe întregul cincinal, pentru valorificarea superioară a apreciabilului potential uman, tehnic si material din fiecare unitate economică.

Imagine din municipiul Brăila Foto : E. Dichiseanu

te patriotice — se arată în telegramă —. comuniștii, toti oamenii muncii din municipiul Sighetu Marmatiei se angajează ca în cinstea Congresului al XlV-lea să realizeze, ne seama productivității muncii, a organizării științifice si modernizării proceselor tehnologice. productia-marfă industrială pe întregul an 1989 și pe patru ani din actualul cincinal.Colectivul de oameni ai muncii de la întreprinderea Microelectronica din București raportează, la rîndul său. realizarea integrală a Planului pe patru ani ai actualului cincinal, realizarea si depășirea productivității cu 7 000 lei ne fiecare om al muncii, introducerea in fabricație a peste 140 produse noi, obținerea unei economii de 17.2 lei la 1 000 lei productie-marfă. realizarea si depășirea cu 7 la sută a planului la export.
întreprinderea de Mașini Grele 

București raportează obținerea unor importante succese în produc

ție. în asimilarea si fabricarea unor produse noi. competitive pe piața externă, ne baza unor tehnologii moderne, de înalt nivel tehnic. în acest cadru a fost terminat ultimul subansamblu al presei de 5 000 tf, in greutate de 300 tone, utilaj ce reprezintă o premieră națională. care este destinat industriei aeronautice. Totodată, a fost finalizat si setul de turbopompe de marfă si balast pentru petrolierul de 85 000 tone — „Moreni".Oamenii muncii de la întreprinderea Filatura de Lină Mizil raportează. la rîndul lor. că au îndeplinit. la data de 3 octombrie, prevederile planului la productia- marfă pe 3 ani si 10 luni, ceea ce le permite ca pină la sfirsitul acestei luni să obțină o producție suplimentară de 49 milioane lei, concretizată in însemnate cantităti de fire necesare țesăturilor si tricotajelor pentru confecții destinate exportului.

STAUL NOSTRU SOCIALIST - STAT AL DEMOCRAȚIEI MCNCITOREȘTI-REVOLIJTIONARE
(Urmare din pag. I)dată cu înlăturarea claselor exploatatoare. a burgheziei, să realizeze o societate in care masele populare, poporul insuși să participe activ Ia conducerea tuturor sectoarelor de activitate".în acest proces complex, statul își schimbă nu numai metodele de lucru, ci însăși esența sa profundă. devenind stat al democrației muncitorești-revo- luționare. care face din participarea poporului. în formele democrației directe și reprezentative, principala modalitate de soluționare a problemelor construcției socialiste, de perfecționare continuă a acesteia.De la tribuna Congresului al II-Iea al consiliilor oamenilor muncii (iunie 1981), secretarul general al partidului adresa o întrebare firească : „Putem oare defini consiliile oamenilor muncii, adunările generale, actualul congres al consiliilor oamenilor muncii, consiliile naționale ale oamenilor muncii si celelalte organisme ale maselor. insuși statul nostru socialist, la conducerea căruia participă nemijlocit masele largi populare, ca expresie a dictaturii proletariatului Răspunsul dat este în deplină concordantă cu realitățile proprii societății noastre socialiste : „Fără îndoială că nu ! Dimpotrivă, organismele create, statul nostru însuși reprezintă expresia cea mai democratică a conducerii societății de către popor, o formă de democrație superioară oricărei democrații burgheze*'.Relația stat-democratie a fost pe larg analizată la plenara C.C. al P.C.R. din 1—2 iunie 1982. iar la Conferința Națională a partidului, din același an. tovarășul Nicolae Ceausescu arăta : „Consider că trebuie să ne insusim pe deplin hotărîrea plenarei cu privire la renunțarea cu desăvîrsire Ia teza dictaturii proletariatului ca necorespunzătoare pentru România Si să adoptăm teza statului democrației muncitorești-revolutionare, care dă o perspectivă nouă, superioară dezvoltării societății omenești".Această realitate, proprie societății românești, exprimă superioritatea statului socialist fată de oricare alt tio de stat, inclusiv cel capitalist. în acest sens. în Tezele pentru Congresul al XlV-lea se arată că. în lumea contemporană, se confruntă două orientări diametral opuse : aceea a statului socialist. in care puterea âpartine poporului, si a statului capitalist, prin care monopolurile. minoritatea exploatatoare domină poporul. „Nu se poate 
concepe — se precizează în Teze — 
ca statul socialist să împrumute for
me tipice orinduirii capitaliste, de
pășite din punct de vedere istoric și 
condamnate dispariției, ci trebuie 
să se perfecționeze continuu, in 
spiritul noilor legități ale dezvoltării 
sociale".Superioritatea statului socialist are temelii trainice : proprietatea socia
listă. a întregului popor și coopera
tistă, planul național unic de dez
voltare econom ico-socială si politica 
de repartizare științifică a venitului 
național pentru acumulare si con
sum. Eficienta participării statului la soluționarea problemelor construc

ției noii societăți este determinată de întărirea și dezvoltarea proprietății socialiste, a conducerii științifice planificate. Orice fel de „experimente*' de natură să determine fărimițarea marii proprietăți socialiste, renunțarea la planificarea unitară. trecerea la economia ..de piață*', la „reglarea" prin preturi nu pot avea alte efecte decît dezordinea și dezorganizarea, anarhia în activitatea economică. în societate. , De aceea, statul socialist nu poate să renunțe la principiile revoluționare, la rolul său de apărător al intereselor clasei muncitoare, care este forța conducătoare în societate, ale poporului.Statul nu a rămas imuabil după cucerirea puterii de către popor, sub conducerea partidului. în cadrul lui s-au produs ample prefaceri înnoitoare. pe măsură ce s-au înfăptuit , perfecționări in întreaga structură economico-socială a societății. S-a făurit, de fapt, un sistem statal nou. superior vechiului stat, atit prin esența sa democratică, socialistă, cit șl prin conținutul întregii activități pe care o desfășoară.în anii „Epocii Nicolae Ceaușescu", statul a devenit organizația politică a puterii poporului. El este socialist nu numai pentru că noua orînduire din România a dobîndit o natură socialistă, ci și — mai cu seamă — pentru că bazele sale sint socialiste. Proprietatea, producția și repartiția, „plăcile turnante" ale progresului societății, ele însele întemeiate pe principii socialiste, determină natura democratică a statului român. Partidul, secretarul său general au acționat și acționează in continuare pentru transformarea statului pe fundamentul democrației socialiste. Esența democratică a statului s-a întărit fără încetare, determinată de un complex de factori economici, politici și sociali. Unul dintre acești factori, cu un rol fundamental în perfectionarea activității statului. îl constituie consolidarea relațiilor de deplină egalitate între toți cetățenii patriei în exercitarea puterii de stat, în condițiile creșterii rolului clasei muncitoare de forță socială conducătoare. O deosebită însemnătate principială și practică are țn acest context teza formulată de tovarășul Nicolae Ceaușescu potrivit căreia creșterea rolului conducător al clasei muncitoare în societatea' noastră socialistă trebuie să se realizeze' nu numai prin reprezentanți Și în diferite foruri, ci și direct, prin participarea . nemijlocită, activă și ■ responsabilă a oamenilor muncii la elaborarea, adoptarea și transpunerea în practică a deciziilor privind buna desfășurare a activității eco- nomico-sociale în fiecare întreprindere și instituție, cît și la nivelul întregii societăți.O expresie elocventă a acestei orientări o constituie institutionali- zarea, cu 20 de ani în urmă, a sistemului autoconducerii muncitorești și, în strinsă legătură cu aceasta, a autogestiunii economico-financiare, a sistemului de conducere democratică a societății.Referindu-se la temeiurile politice și sociale ale acestui larg și cuprinzător sistem democratic, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia semnifi
cativ : „întotdeauna s-a avut in ve

dere că revoluția socialistă este pro
dusul luptei clasei muncitoare in 
alianță cu țărănimea și alte forțe și 
categorii sociale interesate in reali
zarea unei societăți mai drepte și 
mai bune — deci cu participarea 
activă a marii majorități a po
porului, că puterea politică a clasei 
muncitoare trebuie să asigure o lar
gă democrație, superioară democra
ției burgheze". După cum se știe, în spiritul principiului înfăptuirii socialismului cu poporul și pentru popor, Partidul Comunist Român, sub îndrumarea directă șl cu contribuția determinantă a secretarului general al partidului, a acționat și acționează continuu pentru crearea, dezvoltarea și perfecționarea formelor democratice de conducere, menite să asigure participarea tuturor claselor și categoriilor sociale, a întregului popor la conducerea societății, la dezbaterea și înfăptuirea politicii interne și externe a țării. Organismele profund democratice existente în țara noastră — consiliile oamenilor muncii, adunările generale, inalte foruri ale proprietarilor, producătorilor și beneficiarilor de conducere a întregii activități economice și sociale, organismele județene, congresele oamenilor muncii, ale agriculturii, științei. învă- țămintului și culturii, precum și consiliile naționale de conducere între congrese — constituie cadrul în care toți cetățenii țării participă în mod organizat la conducerea societății, la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a României.Viața atestă justețea acestui original sistem al democrației noastre muncitorești-revoluționare. în același timp, practica evidențiază faptul că dezvoltarea țării poate avea loc numai în condițiile cohducerii unitare a economiei naționale. Conducerea unitară a activității economice și sociale, pe baza planului național unic, asigură îmbinarea intereselor fiecărui colectiv cu interesele generale ale societății. Așa cum se arată în Tezele pentru Congresul ăl XlV-lea, „renun
țarea la conducerea dezvoltării eco- 
nomico-sociale pe baza planului unic 
nu poate duce decit la dezorganiza
rea activității, la apariția unor con
tradicții cu repercusiuni grave asupra 
Societății socialiste".Experiența doblnditâ în construcția socialismului în România, realitățile cu privire Ia întărirea caracte- . rului democratic al statului nostru Socialist oferă argumente temeinice pentru combaterea teoriilor care încearcă, totodată, să minimalizeze rolul partidului. al?stâtului„ al ,proprietății socialiste, să subapredze Importanța acțiunii unitare a acestor factori in edificarea noii societăți. în același timp, documentele programatice pentru Congresul al XlV-lea fundamentează, pe baze științifice, importante clarificări cu privire la procesele ce au loc în conținutul activității partidului și statului, la transformările de esență revoluționară ce se produc în creșterea rolului conducător al partidului. In îndeplinirea răspunderilor statului, in raportul dialectic dintre partid și stat, în relația organică între stat, socialism și democrație, determinante pentru edificarea noii societăți cu poporul și pentru popor.în Tezele pentru Congresul al XlV-lea se subliniază că partidul nostru consideră concepția revenirii 

în socialism la sistemul pluripartit ca fiind greșită și profund dăunătoare, ea deschizind calea reîntoarcerii la formele anacronice ale sistemului politic capitalist. Viața demonstrează că în condițiile noi, create după dispariția claselor exploatatoare, existența unui partid unic al clasei muncitoare și întărirea unității poporului în jurul, partidului reprezintă o necesitate istorică obiectivă. Sistemul larg al democrației socialiste asigură pe deplin posibilitatea șl cadrul exprimării libere a opiniilor oamenilor muncii, participarea efectivă a tuturor categoriilor aocia- le la elaborarea politicii interne șl externe a țării, ia conducerea societății. Cu atit mai mult această teză își afirmă viabilitatea în actuala etapă, cind societatea socialistă românească are de rezolvat noi probleme cu privire la căile dezvoltării forțelor de producție, la perfectionarea relațiilor sociale, în condițiile afirmării puternice a noii revoluții tehnico-științifice, a noii revoluții agrare, a revoluției pentru dezvoltarea intenșiv-calitativă a economiei tării. în aceste condiții, conducerea de către partid, ca premisă fundamentală a conducerii științifice a societății, do- bindește o și mai mare însemnătate. Partidul își afirmă, acum, in actuala etapă, rolul conducător în toate domeniile vieții economico-so- ciale, in activitatea de producție, in creația științifică. în învățămint și cultură. în munca politico-educativă Si ideologică. Asa cum se precizează in documentele programatice pentru Congresul al XIV- lea. așa cum subliniază tovarășul Nicolae Ceaușescu. partidului îi revine — și în actuala etapă — misiunea istorică de a acționa fără încetare pentru întărirea rolului statului. pentru continua îmbunătățire a activității sale. Această cerință are la bază realitatea că. la fel ca în prezent, și în viitor, multă vreme încă, societatea nu se va putea lipsi de un organism de conducere unitară a întregii activități. Pe măsură ce va trece timpul. în procesul Înfăptuirii programelor pentru viitorul cincinal si în perspectivă, oină Ia orizontul anilor 2000—2010, importanța statului va fi tot mal mare, în acest sens, partidul, secretarul său general acționează continuu pentru perfecționarea activității organelor statului, atit a celor centrale, cît și a celor locale, pentru o mal activă conlucrare cu măsele.în societatea noastră. Întreaga ac- i tivitate a partidului, a statului se ; desfășoară împreună cu masele, cu j întregul popor, prin participarea nemijlocită a organelor și organizațiilor de partid, a organelor statului, a organizațiilor democratice, în întreprinderi, în unități agricole. In instituții de stiintă. învățămint șl cultură, de ocrotire a sănătății, la soluționarea tuturor problemelor. Acest sistem larg democratic va fi perfecționat in continuare, statul democrației muncitorești-revolutionare constituind un factor fundamental in procesul ridicării neîncetate a României socialiste pe trepte tot mai inalte de progres, de civilizație.
Adrian VASILESCU

A fost și Rodna. cu ani În urmă, unul dintre locurile în care nu se petrecea mai nimic ; o așezare trăind intr-un ritm patriarhal, pitorească prin excelentă și... cam aut. Timpul acoperea totul in cenușiul unei lente degradări ; timpul se izbea de ziduri ca o pasăre in captivitate. Nu un tirgușor patriarhal, ci mai curind un tirg matriarhal (bărbații apăreau rar la suprafață, inghițiți peste zi și de cu noaptea pînă în alte zori de zi de adîncUrile minei) ; viața — o dată născută la suprafață — se scurgea parcă in adine. Venea poșta cu intirziere, aducind știri despre evenimente demult consumate. Formula cu care se salutau oamenii, la intrarea in șut și pe ulițe — „Noroc bun" — era rostită cu o intonație din care dispăruse orice urmă de speranță ; pe noroc nu te mai puteai bizui. Unul și același om te intîmpina parcă pretutindeni — necazurile ii făcuseră să semene izbitor intre ei. Obosiseră să aștepte ceva care să le schimbe viața in bine ; a- cel ceva nu cobora nici din personalul de dimineață, nici din cel de seară.Lumea despre care am vorbit nu mai există de mult. (Unii dintre cei mai tineri chiar nu cred să fi existat vreodată). Rodnenii au intrat în viitoarea prezentului. după eliberarea țării, dar mai impetuos după Congresul al IX-lea al partidului. Chiar și pentru cei virstnici tîrgușorul prăfuit a rămas o vagă a- mintire. Suflul înnoitor al timpului de astăzi se simte pretutindeni. Devenind stă- pini pe avutul, pe destinele lor. cetățenii comunei Rodna din județul Bistrița- Năsăud au înțeles să-și la viata în propriile miini.

nuă, puternic relansată. Dar și munca la suprafață își cere astăzi dreptul la a fi consemnată. în adine și la suprafață — iată cele două coordonate fundamentale ale vieții oamenilor din acest colt de tară, în adine și la suprafață — două delimitări spațiale, care se întâlnesc undeva, în adine și la suprafață, în sufletele oamenilor.Cind activitatea la suprafață pare a fi încetat și umbrele înserării joacă pe străzi ca focurile pe comori. in adine, în subte-

din comună o vreme, cu treburi, te trezești că la întoarcere n-o mai recunoști. E ca un copil cind crește, cind se ridică : de la o zi la alta se schimbă... S-au schimbat vremurile, s-au schimbat oamenii, s-a schimbat și așezarea noastră. Ce să vă povestesc ? Am intrat de tî- năr în mină, ca vagonetar. Am trecut prin toate meseriile. Am prins și țin- cușul și fistăul, dar am prins și perforatoarele moderne, locomotivele, scre- perele. Mă uit la toate cite

oameni ai muncii, peste 2 000 lucrează în mină. A- sigurăm o bună parte a minereului pentru nevoile de zinc ale țării ; în cin-’ cinalul următor. ținînd seama de necesități, vom dubla această cantitate ; ne-am extins, ne-am modernizat, s-au descoperit noi cuiburi de zăcăminte ; avem toate condițiile să ne îndeplinim a- cest îndrăzneț angajament. Condiția cea mai importantă rămîn, desigur, oamenii. bine pregătiți, disciplinați, destoinici. Mese-

din urmă chiar felul lor de a fi ; inclusiv la suprafață. fiindcă prin munca minerilor s-a ridicat localitatea si se gospodărește tot ca urmare a muncii, a participării, a Interesului lor".
VIAȚA OBȘTII. Anii din urmă au adus Rodnei o puternică dezvoltare a industriei mici, o sporire șl o diversificare a unităților prestatoare de servicii ț s-a dat în folosință un a- telier mecanic, s-au înființat două secții de tîm- plărie, o. secție de cojocă-

Localitatea se ridică prin munca 
unită a oamenilor

lul local, s-a Îmbogățit continuu baza materială a unităților sanitare. Enumerarea realizărilor poate continuu. teatre

OAMENII. „Străveche localitate minieră" — iată cam tot ce se putea spune despre Rodna în urmă cu nu mai mult de 25 de ani. Astăzi, a caracteriza astfel comuna inseamnă aspune preș puțin. Desigur, activitatea in adine conti

ran, activitatea continuă. Acolo, zi și noapte nu e- xistă, anotimpuri nu sint, acolo se aude constant murmurul minereului, se aud pașii hotărîți ai minerilor, ca bătăile de pendul sau de inimă, îna- intind prin galerii. In a- dînc timpul are alte măsuri ; se cuantifică în cantităti de minereuri de zinc, de plumb.— Străbat Rodna cu pasul — de cînd am ieșit la pensie am timp cit cuprinde ! — și întotdeauna mai descopăr cite ceva, ne mărturisește Gavril Nan.— Chiar așa ? Mai încape Ioc de ceva nou ?— Vedeți, dumneavoastră ați venit la noi. la Rodna. acum. Da’ ia să fi venit mai acu’ vreo 40 de ani, cam cind am venit eu. Nu era nimic. Adicătelea, cite ceva tot se mai găsea : sărăcia, toamna — noroiul cît gardurile, vara se ridica praful cit statul de om... Și oamenii erau parcă altfel, mai închiși. Să fi venit atunci n-aveați ce vedea. Astăzi, dacă pleci

s-au făcut, cite se înalță și mă gindesc la oameni ; chiar cind nu-i văd. cînd macaralele se odihnesc, cind „răsuflă" buldozerele, după o zi de muncă, ii simt pe oameni in preajmă și asta imi dă convingerea că miine va incepe o nouă zi. se va mai ridica incă o casă, se va pie- trui o stradă, se va sădi un pom. Din cele mai noi documente ale partidului am priceput cu mic, cu mare că ritmul înnoirilor — cum prevede proiectul Progra- mului-Directivă — trebuie grăbit dacă vrem să fim în pas cu țara, cum se spune.
ADÎNCURILE. „Comuna noastră a crescut parcă din adine. Și orașul care devine, tot din adine își trage puterile, ne încredințează maistrul miner Victor Grapini. Mina a fost și este bogăția noastră cea mai de preț — zestrea pe care am moștenit-o și am sporit-o ; de aici „ni se trag" toate. Sîntem. în primul rind. un centru minier. Din cei peste 3 400

ria noastră are rigorile el aspre, cărora nimeni nu li se poate sustrage, nu este o meserie ușoară, dar formează oameni adevărati. caractere puternice. Stă- pîni pe propriul destin, ne plămădim viitorul. Trebuie să subliniem că. datorită politicii partidului și statului nostru de valorificare a unor rezerve minerale cu un conținut mai redus. în perioada care a urmat celui de-al IX-lea Congres al partidului a cunoscut o dezvoltare impetuoasă activitatea de descoperire și punere in valoare a noi rezerve de minerale utile, in a- ceastă perioadă intrind în exploatare minele Valea Blaznei și Făget, precum și două uzine de preparare a minereurilor neferoase. O extindere deosebită a cunoscut si activitatea Brigăzii Geologice Rodna. De altfel. dacă i-ați întreba pe ortacii mei care e felul lor de a fi. v-ar răspunde, fără îndoială, că munca perseverentă, creatoare a devenit în vremea

rie. precum și o secție de prestări de servicii in construcții. Lemnul din Munții Rodnei se valorifică in unități specializate. Sectorul silvic a cunoscut o intensă activitate. Grație investițiilor substanțiale a- locate comunei in perioada 1965—1988 au fost date in folosință peste 350 de a- partamente, 3 blocuri pentru nefamiliști. 78 de locuri în garsoniere. S-a construit un modern complex comercial, s-au modernizat spațiile comerciale existente, s-au creat altele la parterul noilor blocuri. S-a construit un local de școală cu 8 săli de clasă, s-a extins cu 8 săli localul existent, s-a îmbunătățit substanțial baza materială a invă'ă- mintului. S-a construit o casă a tineretului, care se adaugă celor 3 cluburi muncitorești existente. S-a amenajat un interesant muzeu etnografic. S-a a- menajat un local nou pentru circumscripția sanitară umană, s-au executat reparații capitale la spita

— Toate acestea prin conlucrarea activă cu cetățenii, cu ajutorul neprecupețit al lor, ne informează vicepreședintele consiliului popular comunal. Stun că mai avem multe de făcut — e întotdeauna loc de mai bine — dar ceea ce mi se pare mai important e faptul că știm și ce avem de făcut. Pentru a-și manifesta inițiativa, interesul, pentru a se manifesta ca eroi ai propriei lor istorii, pentru a-și hotărî și construi singuri destinul, oamenii trebuie informați. Altfel, comunicarea cu ei s-ar reduce la un schimb de amabilități. la discuții formale. Avem cetățeni activi, dovada o fac realizările noastre. Cu ei muncim, pentru bunăstarea lor. Ei trebuie să afie. ei trebuie să decidă. Ca să ajungem la o astfel de conlucrare, drumul n-a fost nici scurt, nici ușor. Se codeau oamenii, așteptau ca inițiativa să vină exclusiv din partea consiliului popular. Vedeți, democrația, o dată statuată, o dată creat cadrul pentru manifestarea ei, trebuie exersată cotidian. O astfel de „școală a democrației" există deja în comuna Rodna și are o oarecare tradiție. Oamenii nu mai așteaptă, cum au fost obișnuiți, doar să li se spună ce și cum să tacă, fac ei propuneri, ei fac observații, tot ei dau soluții. Recentele documente programatice ale partidului, proiectul Programului- Directivă, Tezele pentru Congresul al XlV-lea, ja- lonind viitorul strălucit al patriei, jalonează și viitorul nostru, al celor din comuna Rodna — și noi, asemenea tuturor cetățenilor patriei, proprietari, producători și beneficiari ai propriei noastre istorii spre mai bine.
Lelia MUNTEANU 
Gheorqhe CRISAN 
corespondentul „Scinteii"

• Teatrul Național (14 7171, Salamare) : Bădărănii — 18,30; (sala Amfiteatru): Vassa Jeleznova — 13;(sala Atelier): Ultimul set — 18• Filarmonica „George Enescu14 (15 63 75, sala Studio): Recital de pian Kaluca Știrbăț (Scarlatti, Beethoven, Chopin) — 17; (Ateneul Român): Concert vocal-simfonic. Dirijor: Mihai Brediceanu Soliști : Le- von Ambarțumian — vioară, Aleksandr Kneazev — violoncel (U.R.S.S.) — 18
0 Opera Română (13 18 57) : Visul unei nopți de vară — 18• Teatrul de Operetă (13 63 48): Su- •zana — 18• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra- (sala Schitu Măgureanu, 14 75 46): Mizantropul — 18; (sala Grădina Icoanei. 11 95 44) : A treia țeapă — 13 G Teatrul Mic (14 70 81): Maidanul cu dragoste — 18,300 Teatrul Foarte Mic (14 09 05): Lewis și Alice — 19
0 Teatrul de comedie (16 64 60); Scaiul — 180 Teatrul „Nottatâ* (59 31 03, sala Magheru): Micul infern — 18; (sala Studio): Amintirile Sarei Berhnardt — 18,30
0 Teatrul GiuIești (sala Majestic, 14 72 34): Ar fi fost o mare iubire — 18• Teatrul satiri c-muzical „C. Tă-nase“ (sala Savoy, 15 56 78): Varietăți pe portativ — 18
0 Ansamblul artistic „Rapsodia Română’4 (13 13 00): Plai românesc, ritm strămoșesc — 18,30
0 Teatrul „Ion Creangă* (50 26 55):
t V19,00 Telejurnal19,30 Partid și țară — o unică voință19,50 în dezbatere : Documentele pentru Congresul al XlV-lea al Partidului Comunist Român20,10 Laureați al Festivalului național „Cintarea României44

Toate pinzele sus — 9; — De la Stan și Bran la... Muppets — 18• Teatrul „Țăndărică- (15 23 77, sala V ictoria) : Aventuri cu Scufița Roșie 10; Vitejii cetății Bade-Bade 15B Circul București (10 41 95): Ansamblul de circ din China — 19
cinema® Un studio in căutarea unei vedete: GRIVlȚA (17 08 58) — 9; 11; 13; ÎS; 17; 19, GLORIA (47 48 75) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, CULTURAL (83 50 13) — 9; 11; 13; 15; 17; 19• Școala de conducători auto („Gala filmului din R.D. Germană") STUDIO (59 53 15) — 18• Alo, aterizează străbunica : LUMINA (14 74 16) — 9; 11; 13; 15; 17; 19

O Cucoana Chlrița : BUZEȘTI(50 43 58) — 15; 17; 19e Martori dispăruți : FERENTARI(80 49 85) — 15: 17; 19• Sosesc păsările călătoare : CO- TROCENI (81 68 88) — 15; 17; 19® Ciuleandra : VCLGA (79 71 26) —9; 11; 13; 15; 17; 19• De la literatură la film : PATRIA (II 86 25) — 9; 12,30; 16; 19,15O Oricare fată iubește un băiat : SCALA (11 03 72) — 9; 11; 13; 15; 17; 19• Program special pentru copil șl tineret: DOINA (16 35 38) — 9; 11; 13; 15; 17: 19• O farsă pentru cuscru : DACIA (50 35 94) — 9; II: 13; 15; 17; 19Omul de pe Bulevardul Capucinilor : GIULEȘTI (17 55 45) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
20,35 în dezbatere : Documentele pentru Congresul al XlV-lea al Partidului Comunist Român 0 Societatea românească — umanism al gindului, umanism al faptei20,55 Film serial. „Misiunea44. Producție a Studioului de Film TV, realizată în Centrul de Producție Cinematografică „București44. Premieră pe țară. Ultimul episod21,50 Telejurnal

Administrația de Stat Loto-Pronosport informează :După o întrerupere de cîteva săptămini. revin în actualitate tragerile LOTO 2. atit de îndrăgite de către masa participantilor. datorită atractivității formulei tehnice, cît și cîștigurilor valoroase ce se atribuie. Prima tragere de acest gen din trimestrul care a început va avea loc duminică 8 octombrie, cind se vor extrage din urnă — potrivit prevederilor regulamentare — 12 numere, cuprinse

în 3 extrageri „legate" între ele, cu posibilitatea — unică. în felul său — de a se cîștiga și cu numai 2 numere. Din rîndul cîștigurilor care se pot obține nu lipsesc autoturismele „Dacia 1 300“ și importantele sume de bani, de valori fixe și variabile. Participarea se face cu taxă unică (de numai 10 Iei), termenul limită de jucare a numerelor favorite fiind sîmbătă, 7 octombrie.

î I
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Delegația parlamentară din

(Urmare din pag. I)nai. A fost reliefat, în acest context. rolul important ce revine parlamentelor și parlamentarilor din cele două țări în mai buna cunoaștere reciprocă, în întărirea conlucrării dintre popoarele noastre.Au fost abordate, de asemenea, unele aspecte actuale ale situației Internationale. în acest cadru, tovarășul Nicolae Ceaușescu a relevat necesitatea unirii eforturilor tuturor
Ambasadorul Republicii Turcia

cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare
(Urmare din pag. I)înmînind scrisorile de acreditare, ambasadorul Tugay Ulucevik a transmis președintelui Nicolae Ceaușescu, din partea președintelui Republicii Turcia, Kenan Evren, cele mai calde urări de sănătate și fericire personală, de prosperitate poporului român prieten.în cuvintarea prezentată da ambasador sint relevate relațiile de prietenie, colaborare și bună vecinătate statornicite între cele două țări și popoare și este subliniat rolul determinant al dialogului politic si întîlnirilor la nivel înalt în intensificarea raporturilor turco-române.

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 Socialista 
România, comitetele județene Olt, Mureș și Caraș-Severin ale P.C.R. ra
portează terminarea recoltării culturilor de soia și realizarea unor pro
ducții medii de 6 230 kg, 5 980 kg și, respectiv, 5 700 kg la hectar ; comi
tetele județene Brăila și Dolj ale P.C.R. raportează terminarea recol
tării cartofilor de toamnă și obținerea unor producții medii de 80 950 kg 
și, respectiv, 77 150 kg la hectar; Comitetul Județean Argeș al P.C.R. 
raportează terminarea recoltării culturilor de ceapă și realizarea unei 
producții medii de 64 500 kg la hectar.

Aceste producții mari - se evidențiază In telegrame — demonstrează 
cu putere grija permanentă a conducerii partidului și statului, personal 
o tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru necontenita dezvoltare a agri
culturii, pentru înflorirea satului românesc. In anii construcției socia
liste, cu deosebire în epoca Inaugurată de Congresul al IX-lea al 
partidului, la dispoziția agriculturii au fost puse importante fonduri ma
teriale, care au țandus la perfecționarea continuă a mijloacelor de 
mecanizare, la amenajarea pentru Irigații a unor întinse suprafețe de 
teren. Cu aportul mereu mai valoros al cercetării științifice românești, 
în marea producție agricolă au fost promovate numeroase soiuri și 
hibrizi de înaltă productivitate, ca și noi tehnologii și metode de lucru, 
care au favorizat creșterea de la un an la altul a producțiilor. Recol
tele mari ce au fost obținute se datorează, de asemenea, muncii pline 
de dăruire a țăranilor cooperatori, a mecanizatorilor, specialiștilor.

In continuarea telegramelor se arată că in aceste zile forțele sate
lor sint concentrate la eliberatul terenurilor de producția secundară 
și efectuarea arăturilor. Se lucrează cu intensitate, de asemenea, la 
recoltatul cartofilor de toamnă, al porumbului, al sfeclei-de-zahăr, la 
strîngerea legumelor și fructelor, a strugurilor, ca și la recoltatul și de
pozitatul furajelor.

Toți oamenii muncii de la sate - se subliniază In telegrame - sint 
hotărîți să obțină producții bune la toate culturile, punind baze traini
ce, de asemenea, recoltei anului viitor, pentru a întimpina cu rezultate 
cit mai bune marele forum al comuniștilor români.

LA SOIA
© Județul Olt - 6 230 kg la hectar 
© Județul Mureș - 5 980 kg la hectar 
© Județul Caraș-Severin - 5 700 kg la hectar

LA CARTOFI DE TOAMNĂ
© Județul Brăila - 80 950 kg la hectar 
© Județul Dolj -77150 kg la hectar

LA CEAPĂ
© Județul Argeș - 64 500 kg la hectar

UNITĂȚI CU PRODUCȚII MARI LA HECTAR
La soia

IN JUDEJUL ARAD
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție „Ogorul" Pecica — 6 280 
kg Ia hectar

La sfeclă de zahăr
IN JUDEJUL ARAD

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție „Steagul Roșu" Pecica 
— 125 670 kg la hectar

IN JUDEȚUL ALBA
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Drimbar — 115 030 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Totoi — 114 250 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
FOTBAL. Meciurile disputate miercuri în etapa a 7-a a campionatului diviziei A la fotbal s-au inche- lat cu următoarele rezultate :București : Victoria București — Flacăra Moreni 3—2 (0—0). Autorii golurilor : Coraș (2). Tiră (din lovitură de la 11 m). respectiv. C. Pană și Dragnea.Petroșani : Jiul — Dinamo 0—2 (0—1). Golurile au fost marcate de Mateuț și Klein.Bacău : S. C. Bacău — Universitatea Cluj-Napoca 4—2 (2—1). Au marcat : Șoiman (2). Burleanu (din lovitură de la 11 m). Tismănaru. respectiv. Dochia și Biro.Ploiești : Petrolul — Steaua 0—1 (0—0). Unicul gol al partidei a fost înscria de D. Popa (în proprie poartă).

popoarelor, ale forțelor progresiste de pretutindeni, ale parlamentelor în lupta pentru promovarea politicii de pace, dezarmare, in primul rind nucleară, pentru reglementarea pe cale politică, prin tratative, a stărilor de încordare existente în diferite regiuni ale lumii. Totodată, a fost subliniată necesitatea lichidării subdezvoltării. edificării unei noi ordini economice mondiale, menite să contribuie la progresul mai rapid al tuturor țărilor, și îndeosebi al ce-

Primind scrisorile de acreditare, președintele NICOLAE CEAUȘESCU a transmis președintelui Republicii Turcia un salut cordial. împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală. de pace și progres pentru poporul turc prieten.în cuvintarea șefului statului român este exprimată satisfacția fată de cursul ascendent al raporturilor româno-turce. menționîndu-se că relațiile dintre România și Turcia constituie un exemplu pozitiv de modul în care două țări cu sisteme social-economice diferite și făcind parte din alianțe politico-militare diferite pot să dezvolte raporturi

ducție Crăciunelu de Jos — 
113 720 kg la hectar

IN JUDEȚUL BIHOR
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Marghita — 101510 kg 
la hectar

La porumb 
în cultură 

irigată 
IN JUDEȚUL CONSTANȚA

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Palazu Mare — 31100 kg 
la hectar

IN JUDEȚUL IALOMIȚA
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Luciu — 30 600 kg la 
hectar

Timișoara : Politehnica — F. C. Inter Sibiu 2—2 (1—0). Golurile au fost marcate de Varga (din lovitură de la 11 m). Oloșutean. respectiv. Ma- jaru (2).Hunedoara : Corvinul — F. C. Argeș Pitești 2—1 (1—0). Punctele au fost înscrise de Gabor. Petcu (din lovitură de la 11 m). respectiv. Gri- goriu.Brașov : F.C.M. Brașov — F.C. Olt 1—1 (1—0). Gazdele au deschis scorul prin Andrasi, golul egalizator fiind înscris de Șuvagău.Partidele Universitatea Craiova — F. C. Bihor Oradea și Sportul studențesc — F. C. Farul Constanța se vor desfășura la 25 octombrie.în clasament conduce echipa Dinamo. cu 14 puncte, urmată de formațiile Steaua — 11 puncte. Universi

Costa Ricalor rămase în urină, asigurării dreptului fiecărui' popor de a-și alege de sine stătător , calea dezvoltării sale, fără nici un amestec din afară.La primire a participat Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale.A fost de fată Elisabeth Segura. Hernandez, însărcinatul cu afaceri ad-interim al Republicii Costa Rica în tara noastră.

prietenești, de cooperare în folosul ambelor state, al cauzei păcii și înțelegerii între popoare.Președintele Nicolae Ceaușescu a urat noului ambasador deplin succes în îndeplinirea misiunii încredințate și l-a asigurat de întregul sprijin al Consiliului de Stat, al guvernului și al său personal.La solemnitatea prezentării scrisorilor de acreditare si la convorbirea care a avut loc cu acest prilej au participat loan Totu, ministrul afacerilor externe, si Dumitru Apostoiu, secretar prezidențial și al Consiliului de Stat.

La porumb 
în cultură 
neirigată

IN JUDEȚUL BIHOR
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Tareea — 24 500 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Borș — 22 240 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL IALOMIȚA
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Malu Roșu — 23 500 kg 
la hectar

IN JUDEȚUL IAȘI
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Aroneanu — 21 650 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL ARGEȘ
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Leordeni — 21300 kg la 
hectar

La ardei gras
IN JUDEȚUL GALAȚI

• întreprinderea pentru Produ
cerea și Industrializarea Legu
melor șl Fructelor Tecuci — 
84 750 kg la hectar

IN JUDEȚUL DOLJ
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Gîngiova — 82 600 kg la 
hectar

La ardei capia
IN JUDEȚUL GALAȚI

• întreprinderea Agricolă de Stat 
Galați — 123 600 kg la hectar

La ardei gogoșari
IN JUDEȚUL CONSTANȚA

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Techirghiol — 88 250 kg 
la hectar

La ceapă
IN JUDEȚUL CONSTANȚA

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Techirghiol — 86 120 kg 
la hectar

IN JUDEȚUL TIMIȘ
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Lenauheim — 84 500 kg 
la hectar

• Asociația Economică de Stat și 
Cooperatistă Lovrin — 84 100 kg 
la hectar

• Asociația Economică de Stat șl 
Cooperatistă Urzicuța — 63 510 
kg la hectar

La morcovi
IN JUDEȚUL SUCEAVA

• întreprinderea pentru Produce
rea șl Industrializarea Legume
lor și Fructelor Suceava — 72 850 
kg la hectar

tatea Craiova — 9 puncte (două jocuri mai puțin disputate). Victoria București — 9 puncte.
CICLISM. Etapa a 4-a a Turului ciclist al României, disputată pe traseul Piatra Neamț — Miercurea- Ciuc (132 km), a revenit la sprint rutierului sovietic Serghei Zarubin, cronometrat in 3 h 53’54”. Pe locurile următoare, in același timp cu învin; gătoru!. s-au situat sportivii români Costel Popa si Stelian Anton.în clasamentul general, pe primul loc a trecut Costel Popa, urmat de Dănuț Catană — la 01” și Stelian Anton — la 04”.Astăzi' se desfășoară etapa a 5-a: Miercurea-Ciuc — Tg. Mureș (150 km).
BASCHET. Turneul internațional feminin de baschet desfășurat în o- rașul polonez Lublin s-a Încheiat cu

Cronica zileiPreședintele Marii Adunări Naționale, Nicolae Giosan, a avut, miercuri, o întrevedere cu Francis Newall. membru al Comisiei pentru problemele de apărare a parlamentului Marii Britanii, membru al A- dunării Parlamentare a Consiliului Europei, care, la invitația M.A.N.. întreprinde o vizită în țara noastră.Cu acest prilej, au fost subliniate contribuția parlamentelor și parlamentarilor din cele două țări la dezvoltarea relațiilor de colaborare bilaterală, la eforturile pentru instaurarea unui climat de destindere și cooperare în viata internațională.
BAIA MARE : Producție fizico 

peste prevederiFerm hotărite să întimpine cel de-al XIV-lea Congres al partidului cu rezultate deosebite in producție, colectivele de oameni ai muncii din industria municipiului Baia Mare acționează pentru perfectionarea întregii activități economice. De la începutul anului și pînă în prezent a fost depășit planul Ia plumb, zinc, cupru în concentrat, utilaj minier, ansamble și accesorii pentru mașini-unelte, piese de schimb auto, confecții textile, ceramică de menaj și altele. Pină Ia sfîrșitul acestei luni se vor realiza peste plan importante cantităti de produse. Toate aceste realizări s-au obtinut în condițiile economisirii a peste 700 tone metal. 6 000 tone combustibil conventional si importante cantităti de energie electrică. (Ghsorghe Pârja).I____________________________________________

• Cooperativa Agricolă de Producție Verești — 72 420 kg Ia hectar• Cooperativa Agricolă de Producție Siminieea — 70 620 kg la hectar
IN JUDEȚUL DOLJ• Stațiunea de Cercetare și Producție Legumicolă Ișalnița — 63150 kg la hectar
La struguri 

de masă 
IN JUDEȚUL DOLJ 

0 Asociația Economică Intercoo- peratistă de Vii Brădești — 26 110 kg la hectar
IN JUDEȚUL CONSTANȚA

0 Cooperativa Agricolă de Producție Oltina — 24 100 kg la hectar
La struguri 
pentru vin 

IN JUDEȚUL GALAȚI 
0 întreprinderea Agricolă de Stat Dealul Bujorului — 22 520 kg la hectar

IN JUDEȚUL DOLJ
0 Asociația Economică Intercoo- peratistă de Vii Bechet — 20 200 kg la hectar
IN JUDEȚUL CONSTANȚA

0 Cooperativa Agricolă de Producție Oltina — 20 150 kg la hectar
La mere

IN JUDEȚUL GALAȚI
0 Cooperativa Agricolă de Producție Smirdan — 34 950 kg la hectar

IN JUDEȚUL DOLJ
0 Cooperativa Agricolă de Producție Cernele — 34 200 kg la hectarîn telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român. președintele Republicii Socialiste România, oamenii muncii din unitățile amintite raportează că au terminat recoltarea unor culturi și au obținut producții mari, superioare celor planificate.în telegrame se relevă că in a- ceste zile se lucrează la eliberatul terenurilor și efectuarea arăturilor, la recoltatul legumelor șl fructelor, a cartofilor și sfeclei-de-za- hăr, la stringerea și depozitarea furajelor, la executarea altor lucrări în cîmp și în zootehnie.în încheierea telegramelor se exprimă ferma angajare a lucrătorilor ogoarelor de a acționa cu răspundere și dăruire pentru transpunerea in viață a tuturor sarcinilor ce le revin, asigurind astfel sporirea contribuției agriculturii la dezvoltarea generală a țării, la creșterea nivelului de trai al întregului popor.

succesul formației Voința Brașov, care a întrecut în finală cu 78—63 (41—26) echipa locală Start. în partida pentru locul 3 echipa Czarny Szczecin a învins cu 107—62 (49—37) formația bulgară Varna.ȘAII 0 Marele maestru sovietic Gări Kasparov a ciștigat turneul internațional de șah de la Tilburg (O- landa), cu 12 puncte din 14 posibile, în acest fel, Kasparov a realizat un coeficient elo de 2 795 puncte, care depășește recordul lui Bobby Fischer (din 1972) — 2 785 puncte. O La Londra au început meciurile semifinale din cadrul turneului candidaților la titlul mondial de șah. în prima partidă Anatoli Karpov (U.R.S.S.) a remizat cu compatriotul său Artur Iu- supov. în timp ce olandezul Jan Timman a întrerupt în poziție complicată cu englezul Jonathan Speel- man.

40 DE ANI DE LA STABILIREA RELAȚIILOR DIPLOMATICE j^TRE
REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMANIA Șl REPUBLICA POPULARĂ CHINEZĂ

Tovarășului YANG SHANGKUN
Președintele Republicii Populare ChinezeCu prilejul aniversării a 40 de ani de Ia stabilirea relațiilor diplomatice între Republica Socialistă România si Republica Populară Chineză îmi este deosebit de plăcut ca. în numele Partidului Comunist Român, al guvernului si poporului român, precum și al meu personal. să vă adresez dumneavoastră, celorlalți tovarăși din conducerea de partid si de stat a Chinei prietene un cordial salut tovărășesc. împreună cu cele mai bune urări.Expresie a dorinței reciproce de consolidare a legăturilor traditionale de colaborare si solidaritate dintre Partidul Comunist Român si Partidul Comunist Chinez, dintre forțele revoluționare si democratice din cele două țări, stabilirea relațiilor diplomatice, imediat după proclamarea Republicii Populare Chineze, a constituit un eveniment de mare însemnătate în întărirea si dezvoltarea De un plan superior a prieteniei si colaborării dintre țările, partidele si popoarele noastre.Partidul si statul nostru. întregul popor român acordă o înaltă prețuire bunelor relații dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Chineză care. întemeiate trainic pe principiile deplinei egalități în drepturi. respectului neabătut al independentei si suveranității naționale, neamestecului in treburile interne, avantajului reciproc si întrajutorării tovărășești, au cunoscut, în decursul acestor 40 de ani. o evoluție continuu ascendentă în toate domeniile. Doresc să subliniez, cu multă satisfacție. însemnătatea deosebită ne care au avut-o vizitele reciproce si întîlnirile la nivel înalt, desfășurate atît la București, cit si la Beijing, care, prin înțelegerile convenite, au dat de fiecare dată noi și puternice impulsuri conlucrării rodnice româno-chineze.Folosesc acest prilej pentru a exprima din nou hotă- rîrea neabătută a partidului si statului nostru, a poporului român, de a acționa în continuare cu toată fermitatea centru ca raporturile de prietenie si colaborare româno- chineze să cunoască o dezvoltare tot mai puternică, spre binele si in interesul ambelor țâri si popoare, al cauzei generale a socialismului, progresului si păcii in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia împlinirii a 40 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice între Republica Populară Chineză și Republica Socialistă România, in numele guvernului și poporului chinez, precum și al meu personal, vă adresez dumneavoastră și, prin dumneavoastră, guvernului și poporului român cele mai calde felicitări, împreună cu cela mai bune urări.România este una dintre primele țări care au stabilit relații diplomatice cu noua Chină. Stabilirea relațiilor diplomatice între China și România a oglindit voința comună de dezvoltare a relațiilor de prietenie și colaborare dintre cele două popoare, care au devenit stăpîne pe soarta lor, înscriind o pagină nouă in cronica relațiilor dintre cele două țări.în decursul celor 40 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice, țările noastre și-au manifestat întotdeauna simpatia, încrederea și sprijinul reciproc atît în cauza revoluției și construcției socialiste, cit și în lupta comună pentru apărarea suveranității de stat a fiecăreia și pentru menținerea păcii mondiale. Relațiile de prietenie și colaborare in toate domeniile au cunoscut o dezvoltare susținută și multilaterală, iar prietenia chino-română a pătruns adine în inimile popoarelor noastre. Vizitele reciproce și întîlnirile frecvente dintre conducătorii de partid și de stat ai țărilor noastre au ridicat necontenit pe un plan superior relațiile de prietenie chino-române.Dezvoltarea relațiilor dintre țările noastre în acești 49 de ani demonstrează pe deplin faptul că raporturile de prietenie și colaborare dintre China și România, întemeiate pe principiile relațiilor interstatale — respect reciproc al suveranității și integrității teritoriale, neagresiune,. neamestec în treburile interne, egalitate șl avantaj reciproc, coexistență pașnică — sint pline de vitalitate și rezistă Ia încercările timpului. Asemenea relații sint nu numai în interesul popoarelor chinez și român, ci și al cauzei socialismului și păcii mondiale. Poporul chinez prețuiește in mod deosebit prietenia, solidaritatea și colaborarea cu poporul român și vă depune, ca și pînă acum, eforturi susținute pentru ca relațiile de prietenie și colaborare dintre țările noastre să se dezvolte multilateral, permanent, stabil și aprofundat.Fie ca prietenia chino-română să dăinuie veșnic !Fie ca Republica Socialistă România să înflorească și să prospere I
YANG SHANGKUN

Președintele
Republicii Populare Chineze

TELEGRAMECu prilejul aniversării a 40 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre Republica Socialistă România șl Republica Populară Chineză. între ministrul afacerilor externe al României. loan Totu. și ministrul afacerilor externe al R. P. Chineze, Qian Qichen. a avut loc un schimb de telegrame în care se exprimă satisfacția fată de evoluția de pînă acum a raporturilor de prietenie dintre cele două țări, partide si popoare. precum si dorința comună de dezvoltare șl amplificare continuă a colaborării româno-chineze. atît pe plan bilateral, cit si in viata internațională.Sub semnulîn România și R. P. Chineză este marcată astăzi împlinirea a patru decenii de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre cele două țări, eveniment politic de mare însemnătate pentru dezvoltarea legăturilor de prietenie și colaborare multilaterală româno-chineze. Evenimentul de acum 40 de ani a avut, de asemenea, o profundă semnificație internațională, acest act, împreună cu recunoaștereaR. P. Chineze de către o serie de state, mareînd afirmarea in lume a unul nou și puternic factor al păcii și socialismului, care a exercitat o mare influență asupra evoluției vieții politice mondiale.Stabilirea relațiilor diplomatice româno-chineze, la puțin timp după ce, la 1 octombrie 1949, avusese loc proclamarea Republicii Populare Chineze, a ridicat la rang de politică de stat legăturile tradiționale de prietenie și solidaritate militantă dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Chinez, dintre popoarele celor două țări în lupta împotriva asupririi străine, a exploatării, pentru făurirea unei vieți noi, libere și independente. Evenimentul aniversat astăzi a deschis astfel calea unei conlucrări rodnice între România și China în cele mai diferite domenii de activitate.Transformările revoluționare ce au avut loc în cele două țări, înnoirea din temelii a vieții politice, economice și sociale, realizările istorice obținute în dezvoltarea forțelor de producție, a . științei și culturii, în făurirea noii orînduiri au întărit continuu temelia acestor relații, le-au conferit noi dimensiuni. Trăsătura caracteristică a legăturilor româno-chineze în întreaga această perioadă o constituie sprijinul reciproc pe care cele două țări și l-au acordat continuu atît in măreața operă de construire a socialismului, cit și în activitatea pe plan internațional. Sint bine cunoscute astfel, spre a ne referi doar la un singur exemplu, eforturile depuse de România pentru restabilirea locului legitim al Chinei la O.N.U., ca și în alte organizații și organisme internaționale.O deosebită însemnătate in dezvoltarea relațiilor româno-chineze l-a avut faptul că, incă de la început, la temelia lor au fost așezate principiile respectării independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc și întrajutorării tovărășești. Un rol determinant pentru întărirea prieteniei și colaborării dintre țările noastre îl au legăturile dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Chinez. în acest cadru. intilnirile și convorbirile la nivel inalt, prilejuite de vizitele
vremeaPrognoza meteorologică pentru intervalul 5 octombrie ora 20 — 8 octombrie, ora 20. In țară : Vremea va ii răcoroasă, chiar rece în prima parte a* intervalului. Cerul va fi variabil. Precipitații slabe izolate, mal ales sub

★Cu prilejul aniversării a 40 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre România și R.P. Chineză, Institutul Român pentru Relațiile Culturale cu Străinătatea și Asociația de Prietenie Româno-Chineză au oferit, miercuri, o recepție.Au participat Ștefan Andrei, vice- prim-ministru al guvernului. Ion Po- pescu-Puțuri. președintele Asociației de Prietenie Româno-Chineze, adjuncți de șefi de secție Ia C.C. al P.C.R., membri ai conducerii unor ministere și instituții centrale, reprezentanți ai Asociației de Prietenie Româno-Chi- neze, oameni de cultură și artă, ziariști.Au luat parte Wang Jinqing, ambasadorul R. P. Chineze in țara noastră, membri ai ambasadei.în alocuțiunile rostite de președintele Asociației de Prietenie Româno- Chineză si ambasadorul R. P. Chi-prieteniei șioficiale de prietenie întreprinse de tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună . cu tovarășa Elena Ceaușescu, in R. P. Chineză, ca și de vizitele în România ale conducătorilor de partid și de stat chinezi, au marcat, de fiecare dată, momente de cea mai mare importanță în evoluția relațiilor dintre cele două țări și popoare, deschi- zind perspective tot mai ample colaborării reciproc avantajoase.în acest sens, în telegrama adresată de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al P.C.R., președintele României, și de primul-ministru al guvernului român, conducerii de partid și de stat a R. P. Chineze, cu prilejul celei de-a 40-a aniversări a instaurării puterii populare în țara prietenă, se arată : „Cu deosebită satisfacție constatăm că relațiile de prietenie, solidaritate și colaborare rodnică între partidele, țările și popoarele noastre cunosc o dezvoltare continuă în toate domeniile. Dorim să reafirmăm, și eu acest prilej. convingerea noastră fermă că, acționind împreună, în strînsă conlucrare, în spiritul înțelegerilor convenite la nivel înalt, relațiile dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Chinez, dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Chineză vor cunoaște o nouă și puternică dezvoltare, spre binele și în interesul popoarelor român și chinez, al cauzei generale a socialismului și păcii în lume". De asemenea. în telegrama adresată de tovarășu’ JIANG ZEMIN, secretar general al C.C. al P. C. Chinez, și tovarășul YANG SHANGKUN, președintele R. P. Chineze, de președintele Comitetului Permanent al Adunării Naționale Populare și de premierul Consiliului de Stat al R. P. Chineze, conducerii de partid și de stat a României cu prilejul celei de-a 45-a aniversări a actului istoric de la 23 August 1944, se relevă : „De-a lungul anilor, în lupta revoluționară și în opera de edificare a socialismului, partidele, țările și popoarele Chinei și României și-au manifestat întotdeauna respectul, încrederea și sprijinul reciproc, inchegind între ele o prietenie profundă, care a rezistat la încercările timpului. în ultimii ani, prin multiplele contacte și vizite reciproce dintre conducătorii celor două partide și state ale noastre, relațiile de prietenie și colaborare dintre China și România au cunoscut o dezvoltare stabilă și constantă in toate domeniile, iar conlucrarea celor două țări pe arena internațională s-a întărit continuu. Sîntem profund convinși că, și în viitor, în opera de construire a socialismului și de salv- 
formă de ploaie, se vor semnala în regiunile nordice și nord-estice. Vîntul va sufla ’ slab pînă la moderat. Temperatura aerului va marca o creștere ușoară. Minimele vor fi cuprinse între minus 3 și plus 7 grade, la început, apoi între zero și 10 grade, iar maximele între 10 și 20 de grade, mai ridicate la sfîrșitul intervalului în sud șl sud-vest. Dimineața, pe alocuri, ceață. în primele nopți, în jumătatea

★neze la București a fost evocată însemnătatea acestui eveniment în dezvoltarea și întărirea relațiilor de prietenie și strînsă colaborare dintre partidele, țările și popoarele noastre, relații care s-au consolidat și diversificat continuu. A fost reliefat rolul hotărîtor pe care l-au avut în impulsionarea acestor raporturi întîlnirile la cel mai înalt nivel de la București și Beijing, înțelegerile convenite cu aceste prilejuri care au dat, de fiecare dată, noi impulsuri colaborării româno-chineze în toate domeniile.
★în aceeași zi, la Institutul Român pentru Relațiile Culturale cu Străinătatea. a fost vernisată o expoziție fotodocumentară din R. P. Chineză, care prezintă imagini din viața nouă și realizările poporului chinez în construcția socialistă. (Agerpres).colaborăriigardare a păcii mondiale relațiile tradiționale de prietenie și colaborare dintre China și România se vor consolida și dezvolta tot mai mult".O remarcabilă creștere și diversificare au cunoscut relațiile economice româno-chineze. Schimburilor de bunuri materiale li s-a a- dăugat, ca un factor important al colaborării, dezvoltarea relațiilor economice, timp de multi ani cele două țări furnizîndu-și reciproc echipamente complexe în cadrul obiectivelor de cooperare tehnică și în producție. Căpătînd amploare, cooperarea bilaterală cuprinde numeroașe domenii, precum resursele energetice, transporturile, construcțiile de mașini, metalurgia, chimia, industria ușoară, agricultura. Recenta primire de către tovarășul Nicolae Ceaușescu a conducătorului delegației chineze la lucrările celei de-a X-a sesiuni a Comisiei guvernamentale româno- chineze de colaborare economică și tehnică a evidențiat că programele de dezvoltare ale celor două țări oferă largi posibilități pentru extinderea și mai puternică a legăturilor bilaterale, îndeosebi a cooperării pe plan economic, teh- nico-științific și în alte sfere da activitate, precum și pentru creșterea și diversificarea în continuare a schimburilor comerciale. O puternică dezvoltare au cunoscut legăturile culturale. S-au extins, de asemenea, vizitele reciproce de delegații pe linie de partid si de stat, între organizațiile de masă și obștești, schimburile da experiență in diferite domenii ale construcției socialiste — toate a- cestea contribuind la mai buna cunoaștere reciprocă a realizărilor și preocupărilor celor două popoare, la întărirea prieteniei dintre ele.Pe plan internațional, România și R. P. Chineză conlucrează activ in lupta pentru soluționarea. în interesul popoarelor, a marilor probleme ale contemporaneității, pentru pace și dezarmare, pentru înțelegere și colaborare între națiuni, pentru reglementarea diferendelor dintre state pe cale politică, prin negocieri, pentru întărirea și afirmarea politicii de independentă, pentru făurirea noii ordini economice și asigurarea progresului întregii omeniri.Dezvoltarea în continuare a relațiilor de prietenie și colaborare româno-chineze, potrivit convingerii deopotrivă împărtășite Ia București și Beijing, răspunde intereselor majore ale popoarelor român și chinez, ale construcției socialiste în cele două țări, cauzei păcii, înțelegerii și progresului in întreaga lume.

de nord a țării, se va produce destul de frecvent brumă. în București î Vremea va fi răcoroasă, chiar rece în prima parte a intervalului, cu cerul variabil. Vîntul va sufla slab pînă la moderat. Temperaturile minime vor oscila între zero și 4 grade, mal ridicate în ultima noapte, iar cele maxime în jurul valorii de 20 de grade, în primele nopți se mențin condiții de brumă slabă.



Lucrările sesiunii 
Adunării Generale a 0. N. U.NAȚIUNILE UNITE 4 (Agerpres).— Neagu Udroiu transmite : In Adunarea Generală a O.N.U. au continuat dezbaterile de politică generală.

Ministrul afacerilor externe al 
Bulgariei. Petăr Mladenov. a relevat unele tendințe pozitive în evoluția situației internaționale, dar și-a exprimat. totodată, regretul că procesul de reglementare pașnică a conflictelor nu a căpătat încă un caracter ireversibil. O mare parte a intervenției ministrului bulgar a fost consacrată politicii active a țării sala In ce privește relațiile de pace și bună vecinătate cu țările balcanice. El a amintit. în context, poziția Bulgariei potrivit căreia nu există probleme litigioase care nu ar putea fi soluționate pe calea tratativelor, a unui dialog bazat pe egalitatea în drepturi.

Ministrul afacerilor externe al Si
riei. Farouk Al-Sharaa. a declarat că. in opinia țării sale, o conferință internațională de pace, sub auspiciile O.N.U. și cu participarea tuturor părților interesate, inclusiv a Organizației pentru Eliberarea Palestinei, constituie singurul cadru corespunzător pentru soluționarea justă și durabilă a conflictului din Orientul Mijlociu. Ministrul sirian a subliniat că nu se va putea realiza pacea in regiune fără respectarea și garantarea drepturilor inalienabile ale poporului palestinian, inclusiv ..stabilirea unui stat independent. în conformitate cu rezoluțiile adoptate la Națiunile Unite".Vorbitorul a exprimat sprijinul Siriei pentru eforturile de soluționare a situației din Liban, depuse de Comitetul tripartit al Ligii Arabe.

Ministrul afacerilor externe al R. P. Mongole, Ț. Gombosuren, a expus poziția țării sale îndeosebi fată de situația din zona Asiei și a Oceanului Pacific, unde, a arătat el, persistă conflicte regionale îndelungate și unde își așteaptă rezolvarea problema lichidării bazelor militare străine. Mongolia, a arătat vorbitorul. dorește să contribuie, pe măsura forțelor sale, la promovarea unor schimbări pozitive in zonă și și-a exprimat regretul că unele elemente
♦NAȚIUNILE UNITE 4 (Agerpres).— La sediul din New York al Națiunilor Unite a avut loc o consfătuire a miniștrilor de externe ai țărilor arabe prezenți la lucrările celei de-a 44-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U. Au fost discutate pro-

Șomajul și insecuritatea sociala 
se accentuează in țările capitaliste

SUDAN

BONN 4 (Agerpres). — In cadrul unei analize elaborate de experți ai sindicatelor și ai unor organizații de asistență socială din R.F. Germania s-a arătat că teh mar ‘urg&ntâ s>ai'J cină a guvfefhultii veiSt-german trebuie să o constituie lupta impotriva șomajului de masă și pe termen lung. Experții sindicali - relevă eă- numărul real al celor aflați în căutarea unui loc de muncă este in R.F.G. de aproximativ 3,5 milioane, dintre care 800 000 sînt șomeri pe termen lung. „Dreptul la muncă, se subliniază in document, trebuie 
să devină unul din drepturile 
fundamentale ale omului și în 
R.F.G.".

pozitive apărute în evoluțiile politice nu sînt încă însoțite de asemenea evoluții și în domeniul cooperării e- conomice internaționale.
Președintele Republici! Cipru, Ghiorghios Vassiliou, a relevat in intervenția sa că îmbunătățirea generală a climatului internațional contribuie la soluționarea conflictelor. Referindu-se la căile de reglementare a problemei cipriote, vorbitorul ă apreciat pozitiv eforturile Națiunilor Unite în această direcție. Convorbirile desfășurate sub auspiciile secretarului general al O.N.U. — a subliniat Ghiorghios Vassiliou — au demonstrat că soluționarea problemei cipriote este posibilă. El a chemat la crearea în insulă a unui stat federal, la demilitarizarea țării, declarînd că trupele străine nu trebuie să-și găsească locul pe teritoriul cipriot.
Ministrul de externe al Uruguay- 

nlui. Luis Barrios Tassano. a reliefat necesitatea unor schimbări revoluționare în economia mondială. El s-a pronunțat pentru elaborarea unei strategii în favoarea dezvoltării ți- nindu-se cont de interdependența dintre state, indiferent de mărimea lor. de puterea lor economică sau militară, o strategie dinamică, flexibilă. concretă și specifică în formularea măsurilor vizînd lupta împotriva sărăciei și a subdezvoltării, eliminarea protecționismului si a discriminării în domeniul comerțului.
Președintele Republici! Costa Rica. Oscar Arias, a relevat că procesul de pace în America centrală înregistrează progrese reale. dar pacea nu poate deveni durabilă fără impulsionarea dezvoltării economice și sociale si fără depășirea problemei drogurilor. Referindu-se la situația mondială. Arias a arătat că cel mai mare risc al prezentului îl constituie creșterea decalajului dintre țările bogate și cele sărace. Dacă acest proces va continua, a spus el. nu numai cei săraci, ci și cei bogați vor fi dezavantajați.în cadrul dezbaterilor au luat, de asemenea, cuvîritul reprezentanții Turciei și Tunisiei.

★bleme legate de evoluțiile din Orientul Mijlociu.'în special de rezolvarea problemei palestiniene, situația din Liban, procesul de reglementare a conflictului iraniano-irakian. căile de lărgire a cooperării in cadrul Ligii Arabe.

WASHINGTON 4 (Agerpres). —
Peste jumătate din cei 240 milioane 
de cetățeni americani nu pot bene

ficia de trațflment ..pfedicql cores
punzător,, se,.relevă intr-un raport elaborat de un grup de studiu al Congresului S.U.A. Documentul precizează că 37. milioane de... americani nu dispun de nici un fel de asigurare în domeniul sănătății, 70 milioane au o asigurare care acoperă doar nivelul minim al cheltuielilor medicale, iar alte 23 milioane nu Îndeplinesc condițiile pentru a avea dreptul la asigurarea de stat in sectorul medical pentru săraci.

Partidul Laburist din Marea Britanie condamnă măsurile 
de reprivatizare din economie și reducerea 

fondurilor socialeLONDRA 4 (Agerpres) — în cu- vîntarea rostită la cea de-a ,88-a conferință anuală a Partidului Laburist din Marea Britanie, Neil Kinnock, liderul partidului, a criticat politica economică și socială a guvernului conservator. El a condamnat măsurile vizînd reprivati- zarea unor societăți si întreprinderi din sectoarele de stat și comunale, în primul rind din domeniile energetic și al aprovizionării cu apă.Kinnock a relevat că reducerile drastice ale fondurilor afectate edu
Retragerea trupelor străine-condiție a înfăptuirii 

marelui deziderat al reunificării CoreeiPHENIAN 4 (Agerpres). — Statele Unite și autoritățile sud-coreene trebuie să renunțe la manevrele de război și să răspundă eforturilor sincere pentru pace și dorinței de reunificare a poporului coreean — a declarat un purtător de cuvjnt al M.A.E. al R.P.D. Coreene, citat de agenția A.C.Ț.C. El a I arătat căS.U.A. trebuie să-și retragă forțele din Coreea de Sud pentru a crea condiții de pace și reunificare ,a Coreei. Tendința zilelor noastre este de retragere a trupelor străine de pe teritoriile altor state, de soluționare a disputelor pe cale pașnică și de
PANAMA

Tentativă de lovitură de stat eșuatăCIUDAD DE PANAMA 4 (Agerpres). — Președintele provizoriu al Republicii Panama, Francisco Rodri- guez, a anunțat, la O.N.U., că în țara sa a fost dejucată o încercare de lovitură de stat — relatează agenția Prensa Latina.Comunicatele oficiale date publicității la Ciudad de Panama precizează că acțiunea a fost pusă la. cale de un grup de militari panamezi care au ocupat sediul comandamentului din capitala țării. Ei se bucurau de sprijin din partea trupelor nord-americane staționate în zona Canalului Panama, care, la rindul lor, ocupaseră, anterior, poziții in fata unor obiective militare panameze. Acțiunea , care urmărea in principal înlăturarea generalului Antonio Noriega din funcția de co-
Eforturi pentru reconciliere naționalăKHARTUM 4 (Agerpres). LaKhartum își desfășoară ' lucrările Comitetul de organizare a „Conferinței Naționale privind 'Dialogul de Pace" în țară la care participă eui- noscute personalități ale vieții publice, inclusiv din sudul Sudămjluț. Sint analizate și elaborate soluții lă problemele Sudului, urmind a fi, totodată, identificate metode pentru o mai eficientă funcționare a organelor administrative.Adresindu-se, participanților, generalul Omer Hassan Ahmed Al Beșhir, președintele Consiliului Comandamentului Revoluției din Sudan, a anunțat prelungirea încetării focului 

cației și sănătății au dus la înrăutățirea situației pe plan social a populației. In același timp, cei circa 2 milioane de ■ șomeri. rata înaltă a inflației, dezvoltarea inegală a regiunilor Marii Britanii și investirea capitalului în străinătate sint indiciile cele mai tipice ale dificultăților cp care se. co n.frun tă . eco nom ia bri- tanică — a spus el.Vorbitorul s-a pronunțat, pe de altă parte, pentru intensificarea cooperării dintre Est si Vest. în primul rind. în domeniul economic.

a răspunde aspirațiilor popoarelor de dezarmare și destindere. Purtătorul de cuvint a reamintit că R. P. D. Coreeană, care a propus organizarea de convorbiri tripartite pentru semnarea unui acord de pace între R. P, D. Coreeană și S.U.A. și adoptarea unei declarații de neagresiune între Nord și Sud, a prezentat și, alte propuneri- de pace.Dacă 'S.U.A. sint sincer interesate !n realizarea păcii în Peninsula Coreeană, atunci nu au nici un motiv să respingă aceste propuneri rezonabile. se subliniază in declarație.

mandant-șef al Forțelor de Apărare Panameze (F.D.P.), a fost anihilată de trupe loiale acestuia. în cursul schimburilor de focuri, mai mulți militari au fost răniți '— precizează un comunicat al F.D.P.Situația din țară s-a normalizat. Posturile de radio și televiziune transmit mesaje de solidaritate față de generalul Noriega, Condamnind, în același timp, tentativa de lovitură de stat din Panama.WASHINGTON 4 (Agerpres). — Președintele S.U.A., George Bush, a declarat că administrația sa nu are nici un amestec in evenimentele din Panama. El a precizat insă că S.U.A. își vor menține presiunile pentru obținerea demisiei generalului Noriega.

in sudul țării pe o perioadă de încă o lună. El a arătat că guvernul- sudanez se pronunță pentru convocarea -unei conferințe privind reconcilierea, aceasta urmind să înceapă in momentul în care se va ajunge la un acord de pace. Vorbitorul a afirmat că și după recomandările finale ale conferinței vor continua să aibă loc noi runde de negocieri cu Mișcarea Populară de Eliberare a Sudanului (M.P.E.S.). El a exprimat speranța că recomandările care vor fi convenite , vor fi flexibile, pentru a oferi părților la negocieri posibilități de continuare a dialogului.

Reducerea 
forțelor armate 

și a armamentelor 
pe agenda convorbirilor 

americano-sovieticeWASHINGTON 4 (Agerpres). — Președintele S.U.A., George Bush, l-a primit, la Casa Albă, pe generalul de armată D. Iazov, ministrul apărării al U.R.S.S., care Întreprinde o vizită oficială în Statele Unite ale Americii, relatează Buletinul de știri al Casei Albe și AgențiaT.A.S.S.Purtătorul de cuvint al Casei Albe a relevat, după întrevedere, că președintele Bush și-a exprimat dorința de a încheia cit mai rapid posibil acorduri privind reducerea forțelor convenționale și a armelor .chimice, precum și de a continua eforturile în vederea obținerii de progrese în negocierile referitoare la reducerea armamentelor strategice ofensive.La rindul său, ministrul sovietic, luînd cuvîntul în fața reprezentanților presei, și-a exprimat speranța în realizarea de progrese in cadrul negocierilor sovieto-americane privind .controlul armamentelor.
în sprijinul normalizării 

relațiilor laoțiano - chinezeVIENTIANE 4 (Agerpres). — Normalizarea relațiilor laoțiano-chineze corespunde tendințelor din epoca actuală și va contribui la pacea și stabilitatea in Asia de sud-est, a declarat Kaysone Phomvihane, secretar general al C.C. al Partidului Popular Revoluționar Laoțian, la o întîlnire cu ziariști chinezi. După cum transmite agenția China Nouă, el a arătat că R.D.P. Laos va acționa pentru menținerea și Întărirea prieteniei cu China. P.P.R. Laoțian și poporul laoțian — a spus, totodată, Kaysone Phomvihane — acționează in prezent pentru depășirea dificultăților și asigurarea prosperității țării.
-AGENȚIILE DE PRESA

- oe scurt

Manifestări cu prilejul aniversării 
a 40 de ani de la crearea R. D, Germane

O cuvintare □ tovarășului Erich HoneckerBERLIN 4 (Agerpres) — Erich Honecker, secretar general al C.C. al P.S.U.G.. președintele Consiliului de Stat al R.D. Germane, s-a întîl- niț, la Berlin. în cadrul manifestărilor organizate pentru marcarea împlinirii a 40 de ani de la crearea R.D.G., cu luptători antifasciști din rezistentă, cu vechi activiști și membri fondatori ai P.S.U.G. După cum transmite agenția A.D.N., cu acest prilej el a trecut în revistă importanțele cuceriri revoluționare obținute în cele patru decenii de existență a republicii, relevi nd că instaurarea puterii muncitorilor si țăranilor a consfințit infringerea militarismului și imperialismului german, victoria clasei muncitoare si a partidului său — Partidul Socialist Unit din Germania. în această
Plenara C.C. al P.M.U.P.

A fost hotărîtă convocarea Congresului al Xl-lea al partiduluiVARȘOVIA 4 (Agerpres). — La Varșovia a avut loc Plenara C.C. al P.M.U.P., care a hotărît convocarea Congresului ăl Xl-lea al partidului la 27 ianuarie 1990.După cum transmite agenția P.A.P., in cadrul lucrărilor plenarei
Creșteri masive de prețuri 

la o serie de produse alimentare în PoloniaVARȘOVIA 4 (Agerpres). — După cum transmite agenția poloneză de știri P.A.P., în mai multe orașe ale Poloniei au fost scumpite produsele lactate. Noile prețuri, majorate, pentru aceste produse i-au uimit pe locuitorii din Zamosc (Polonia de sud-est). Pentru 250 de grame de unt se plăteau pînă acum 1 405 zloți, iar în prezent — 2 230 zloți. Sortimentul „extra" s-â scumpit de la 1591 la 2 560 zloți. La Katowice,

COMUNICATUL COMUN publicat la Dhaka la încheierea vizitei oficiale a primului-ministru al Pakistanului, Benazir Bhutto, arată că în cursul convorbirilor avute cu președintele Bangladeshului, Muhammad Hussain Ershad, au fost discutate căile de extindere a relațiilor economice bilaterale și evoluția raporturilor dintre țările din sudul Asiei.
CONFERINȚA extraordinara. La .Luanda s-au deschis lucrările conferinței extraordinare la nivel înalt a statelâr africane de limbă portugheză. Președinții Angolei. Guineei-Bissau. Republicii Capului Verde. Mozambicu- lui și Sao Tome si Principe vor analiza situația din sudul continentului african. în principal actualul stadiu al procesului de reglementare pe cale pașnică a situației din Angola si Mozambic. 

perioadă — a declarat E. Honecker — a devenit evident că existența R.D.G. a constituit o șansă istorică pentru poporul german si pentru popoarele Europei, conferind securitate și stabilitate continentului. R.D.G. a oferit un exemplu clar a ceea ce se poate realiza prin abolirea exploatării omului de către om, prin acțiunea consecventă pentru asigurarea unei păci trainice. R.D. Germană s-a opus și va continua să se opună ferm oricăror încercări de revizuire a realităților teritoriale și polițice in Europa, reactivării. sau tolerării nazismului șt va acționa, alături de toate statele, pentru ca fascismul să nu mai poată nicicind impinge omenirea spre dezastru — a declarat Erich Honecker.

a fost exprimată îngrijorarea față de agravarea situației social-econo- mice din Polonia și față de accelerarea ritmului inflației și reducerea producției, care duc, în final, la înrăutățirea nivelului de trai al populației.
prețul a 250 grame de unt este de 2 840 de zloți.La. Wroclaw prețurile la lapte și produse lactate au fost majorate cu aproximativ 70 la sută. Aceleași produse s-au scumpit și la Bydgoszcz.Pentru a cincea oară de la trecerea economiei alimentare la mecanismul de piață a fost scumpită piinea, în medie cu 20 la sută. Pentru o pîine care costa 285 zloți se plătesc in prezent 344 de zloți.
ALEGERILE PREZIDENȚIALE 

DIN TURCIA vor începe Ia 20 octombrie, s-a anunțat oficial la Ankara. Candidaturile vor putea fi ■ depuse, în perioada 10—19 octombrie, la Adunarea Națională (Par- * 1 lamentul țării), care il alege pe președinte prin vot secret. Manda- I tul actualului președinte. Kenan I Evren. expiră la 9 noiembrie.ÎNTÎLNIRE LA BEIJING. Președintele R. P. Chineze. Yang ' Shangkun, a conferit, la Beijing, cu președintele Statului Palestina, I Yasser Arafat. aflat in vizită în I R. P. Chineză. Cu acest prilej șeful statului' chinez a exprimat înțele- ■ gerea și simpatia poporului chinez față de poporul palestinian și a apreciat că noile poziții adoptate . de Organizația pentru Eliberarea J Palestinei au dat un nou impuls , procesului de pace in Orientul
I Mijlociu. ,

CONVORBIRI SOVIETO — NI- 
. CARAGUANE. Președintele Nica-raguei. Daniel Ortega Saavedra,l-a primit și a avut convorbiri, laI Managua, cu ministrul sovietic al afacerilor externe. Eduard Se- vardnadze. care a întreprins o vi- . zită în Nicaragua.

VIOLAREA SPAȚIULUI AE
RIAN ELEN. în cursul exercițîilor • militare denumite „Determination ’89“, desfășurate de N.A.T.O. dea- | supra Mării Egee, spațiul aerian | elen a fost violat de 79 de ori. a anunțat Ministerul grec al apără- ■ rii. Grecia, care face parte din N.A.Ț.O., nu a. participat la aceste 1manevre, desfășurate în perioada 18 septembrie — 3. octombrie. «r.

CONTINUA BOMBARD ARffiW'- 
TELE ÎN AFGANISTAN. OrașeleKabul. Host, Jalalabad si Kanda- 3 în «feste 'zile, ținta unor atacuri cu rachete din partea forihatiunilor antigu- Ivernamentale înarmate. în perioa- |da 28 septembrie — 1 octombrie, din cauza atacurilor cu rachete și . piese de artilerie și-au pierdut viața 37 de civili, iar 82 au fost răniți.

DIN PRESA STRĂINĂ

Realități în flagrantă contradicție cu teoriile apologeților lumii capitalului

UN MILIARD DE OAMENI 
FĂRĂ LOCUINȚĂ

3Alături de foamete, analfabetism, absența asistenței medicale sau de șomaj, lipsa de locuințe pe plan mondial reprezintă, in acest sfirșit de secol și de mileniu, una din realitățile sociale, cele mai dramatice. Constituie un trist paradox al contemporaneității faptul că. în timp ce omenirea trimite mesageri in Cosmos și, in genere, se află la un nivel de progres capabil să asigure traiul decent pentru toți oamenii, există în intreaga lume peste un miliard de persoane, adică o cincime din populația totală, fără locuință adecvată, lipsite de cele mai elementare dotări de igienă și sănătate, iar peste o sută de milioane nu au locuință deloc.Pornind de la situația deplorabilă existentă în lume pe acest tărim. Organizația Națiunilor Unite a decis să se alăture eforturilor de ameliorare progresivă a condițiilor de locuit, declarînd anul 1987, așa cum se știe, „An internațional pentru asigurarea de locuințe persoanelor fără adăpost" și marcind, in fiecare an, la 2 octombrie, o zi internațională dedicată acestui obiectiv. Cu prilejul desfășurării in aceist an a zilei respective, secretarul general al O.N.U., Perez de Cuellar, a adresat comunității mondiale un apei la intensificarea eforturilor pentru a se asigura fiecărei persoane și fiecărei familii adăpost adecvat.
0 tragică consecință: 

„Imperiul fîșiilor negre"Grosul celor care trăiesc în locuințe precare sau sint complet lipsiți de adăpost se află, desigur, in țările subdezvoltate, in așa-numita „lume a treia". Nici unul din capitolele care demarcă poli! sociali in cele mai multe din țările respective nu ilustrează mai șocant contrastele decit confruntarea între luxul orbitor al unui mănunchi de oameni bogați și nelipsitele „cordoane ale mizeriei" din marile centre urbane. Este un adevărat „imperiu" întunecat, alcătuit din fîșii sau cordoane dispuse în jurul marilor orașe șl care cuprinde, pe deasnpra granițelor, aproape totalitatea lumii „in curs de dezvoltare". Este un necruțător act de acuzare la adresa dominației coloniale, care și-a lăsat amprenta de durată asupra peisajului economico-social din aceste țări. Paralel cu coloanele verticale ale edificiilor moderne, din beton și sticlă, sărăcia — de multe ori absolută — își elaborează, pe scară mult mai largă, propriul „stil", izvorit din nevoia firească a omului de a avea un acoperiș deasupra capului și patru pereți îndărătul cărora să-și ascundă nefericirea. Este vorba de un veritabil cancer social, de dimensiuni zguduitoare. Potrivit unor date prezentate la O.N.U., între 30 și 40 la sută din locuitorii Americii Latine trăiesc in locuințe sărăcăcioase și suprapopulate, ceea ce, raportat la actuala populație a continentului, înseamnă că drama afectează pină la 200 milioane de oameni. Situația se prezintă și mai sumbră in aceas

tă privință pe continentul african sau pe cel asiatic.
„Oamenii străzii" 
din lumea bogatăLipsa de adăpost șl condițiile mizere de locuit afectează insă și statele bogate. Imaginea mizeriei umane poate fi văzută zilnic în cele mal Înfloritoare orașe din cele mal bogate țări ale lumii.Ziarul „Stuttgarter Nachrichten" din R.F.G. arată, de pildă, că în orașul Heidelberg — oraș de dimensiuni relativ mici — lipsesc circa 4 000 de locuințe, iar situația continuă să se înrăutățească.Judecind după abundența anunțurilor „de Închiriere" șl „de vinzare" din marile orașe aie țărilor occidentale, cu greu ai putea crede că acolo lipsesc locuințele. Totuși, citeva zeci de milioane de oameni din aceste țări nu au adăpost permanent sau sînt ne- vaiți să trăiască in condiții mizere. Locuințe există însă. Numai că nevoiașii — tot mai numeroși din pricina creșterii șomajului — nu pot ocupa nici unul din numeroasele apartamente goale oferite de închiriat sau vinzare din cauza prețurilor și chiriilor inaccesibile. Primarii mai multor orașe vest-germane au calificat problema locuințelor ca fiind o „criză la nivel național" și au subliniat necesitatea construirii de locuințe accesibile. Pentru a se soluționa această problemă, anual în R.F.G. ar trebui construite'cel puțin 100 000 de locuințe cu chirii accesibile cetățenilor cu venituri mici.Fenomenul „excedentului fictiv" 

în materie de locuințe este practic generalizat în țările dezvoltate. Astfel, deși sute de mii de italieni au nevoie urgentă de locuințe, circa zece la sută din fondul locativ ră- mine neocupat ; în Japonia rămîn nefolosite cel puțin trei milioane de apartamente; deși. sint destui japonezi fără adăpost sau care trăiesc în condiții precare. în Anglia, c>rc.a un sfert de milion de persoane dorm pe trotuare, sub poduri sau în locuri virane, dar numai la Londra sînt peste 30 000 de apartamente de vinzare sau închiriere. în Franța, numărul apartamentelor libere (circa 1 400 000) întrece pe cel al cetățenilor fără locuință !Desigur, nu lipsesc programele de construire a unor locuințe „populare", dar de ele beneficiază prea puțini oameni. Cei din păturile intermediare, adică cei ce pot, cu sacrificii, să amortizeze costul unei locuințe modeste în 15 sau 20 de ani, prin rate care le reduc simțitor veniturile, au uneori șanse să-și vadă visul împlinit. Dar in asemenea cazuri este vorba, de fapt, de o mănoasă afacere pentru cei ce dețin capitaluri în sfera construcțiilor, fiindcă în realitate viitorul beneficiar al unei locuințe va plăti, în afară de costul piperat al construcției și de dobînzi la Împrumut — și. costul inflației, prin rate stabilite de proprietar ca măsură „de protecție".tn ce privește familiile cu venituri mici și nesigure — fără a vorbi de masa șomerilor permanent! — acestora le rămîn condițiile mizere de locuit, fie în case precare, fie In stabilimente ale carității publice, fie strada, ca un sintetic cap de acuzare la adresa rînduielilor nedrepte din lumea capitalistă.
Un marș al dezmoșteniților 

din umbra zgîrie-norilorIn aceste zile, agențiile de presă au informat despre marșul de protest împotriva lipsei de locuințe desfășurat, pe parcursul a două sâp- tămini, între New York și Washington. Participă Ia acest marș sute de persoane, albi și negri, tineri și bătrîni, reprezentîndu-i pe cei trei milioane de americani care nu au locuință.Ploaia i-a făcut pe participant să se refugieze pentru moment sub aco-

Nomazi
„In R. F. Germania există 100 000 

de oameni fără locuințe, 200 000 
care stau in locuințe provizorii și 
peste un milion care trăiesc in 
Condiții insalubre. Pentru cei in 
cauză, această situație este insu
portabilă — relevă săptămînalul «V ORW ARTS». într-o situațiealarmantă se găsesc, in primul rind tinerii și familiile cu mulți copii, perso.iriele vîrsthice și imigranții, precizează revista, care adaugă : 
„Situația, este îngreunată de faptul 
că așa-numitul proiect de construc
ții de locuințe din fonduri publice, 
destinat tocmai acestor categorii, s-a' restrins foarte mult. Dacă in 
1982 au fost construite 98 000 locu
ințe, din fonduri publice, in 1987 
numărul lor s-a redus la 10 000“.Aceeași problemă este reflectată de săptămînalul francez „L’EXPRESS" în următorii termeni :

„Paris, Piața Odeon, in centrul 
Cartierului Latin. O tinără spune : 
«Am mincat astăzi doar piine și 
mezeluri. Au fost bune». Ea adau
gă : «Cea mai mare grijă a mea 
este că nu voi putea scăpa 
niciodată».

Estelle are 19 ani, trăiește pe 
stradă, doarme in metrou. Este o 
exclusă, o «nouă săracă». A fost 
prezentă, impreună cu alți cîțiva 
din categoria ei, in reportajul 
«F.ără domiciliu fix» la televiziu
nea franceză. O emisiune impor
tantă.

Oare la cit se ridică numărul 
«noilor săraci ?». La citeva mii, 
potrivit datelor primăriei Parisului, 
Intre 20 000 și 36 000, afirmă condu- 

perlșul unul hangar — relatează un reporter — dar starea de spirit a celor adunați aici înainte de a începe marșul se menține combativă. Scandind ultimativ „Locuințe acum!#*, ei subliniau cu strigăte de aprobare cuvintele unor persoane de vază ale localității in domeniul politic și cultural, care au ținut să-t salute pe participanții la marș. „Ani în șir despre problemele dv. au vorbit politicienii — a spus candidatul pentru postul de primar al New Yorku- lui din partea Partidului Democrat, D. Dienkins. Astăzi faceți ce trebuia făcut de mult timp : datl singuri de știre Washingtonului despre ceea ce cereți." „Prin acest marș, noi dorim să-l fidicăm pe toți americanii în apărarea cauzei noastre — declară unul din activiștii -Coaliției naționale a celor lipsiți de locuințe». Cererile noastre sint simple : guvernul federal trebuie să reinceapă alocarea

fără voie
cătorii organizației «Medicii- lumii» 
Greu de numărat. Cei fără locu
ință nu intră in statistici. Din rin
dul lor fac parte tineri fără loc de 
munci, șomeri care nu mai au 
dreptul la ajutor de șomaj, părinți 
fără resurse, copii abandonați, oa
meni care nu ar fi trebuit nicioda
tă să fie aruncați in stradă. Și to
tuși, acolo îi întâlnești. Au fața 
obosită, uneori au un sac de plas
tic in mină. Caută de mincare sau 
un colț pentru a dormi. Cunosc 
locurile unde se distribuie hrană 
pentru săraci. La aziluri.". „Lipsa de locuințe poate că nu 
omoară direct, dar dezechilibrează și distruge personalitatea umană", 
scrie ziarul britanic «THE GUAR
DIAN» . Ziarul arată că „intre 
priorități se impune asigurarea de 
locuințe pentru persoanele in virs- 
tă care trăiesc in case improprii 
și asigurarea unui fond de locu
ințe de închiriat tinerilor fără 
adăpost, la prețuri accesibile aces
tora". Lipsa de locuințe a căpătat în Marea Britanie dimensiunile unei crize din ce în ce mai acute, atit în medial urban, cit și în cel rural, a declarat Clive Coley, purtător de cuvint al Partidului Laburist. Potrivit cifrelor oficiale, numărul familiilor fără adăpost este de 118 000, dar acestea nu corespund realității, . deoarece cifra nu include cele circa 300 000 de persoane care trăiesc pe străzi și în parcuri, a precizat Coley, adăugind că „Marea Britanie este în 
pericol să devină o societate a 
mahalalelor mizere, datorită creș
terii numărului celor fără adăpost".

de fonduri financiare pentru construcția de locuințe, fonduri sacrificate de administrația precedentă. în ultimii opt ani, noi am fost martorii creșterii fără precedent a numărului celor lipsiți de adăpost, care, numai la New York,, sint circa 90 000. Ei pot fi văzuți dormind în parcuri, lingă biserici; sub păduri, pe gratiile de la dispozitivele de ventilație ale clădirilor."în apropierea locului unde s-au adunat acești dezmoșteniți deciși să pornească spre Washington, in apele tulburate de ploaie ale East River-ului se legăna ancorat la mal un superb Iaht cu trei niveluri. Acest iaht ar fi putut să-l adăpostească pe toți participanții la marș. El aparține însă unui multimilionar newyorkez, care a cumpărat nu de mulț o parte a companiei de aviație „Eastern Airlines", cu 350 milioane de dolari...

Articol reluat 
din ziarul italianZiaruil sovietic „Pravda" (numărul 261/1989) a reprodus textul unui articol publicat de ziarul italian „La Repubblica". semnat de V. Giucconi in legătură cu vizita efectuată recent în S.U.A. de B. Elțin. deputat al poporului al U.R.S.S., membru al Sovietului Suprem.Noaptea americană a ..restructurării" — scrie ziarul italian — miroase a whisky, dolari și este iluminată de reflectoare. Boris Elțin* cutreieră ca un uragan America : cuvintele lui zboară și se reîntorc. Lasă după el urme sub formă de preziceri de catastrofe, cheltuieli demențiale, interviuri și mai ales mirosul renumitului whisky de Kentucky, „Jack Daniels" cu etichetă neagră. El bea sticle de jumătate de litru, singur, în camera din hotelul din Baltimore, unde a sosit la invitația Universității „John Hopkins".El a atacat Washingtonul cu violența unei furtuni, și Washingtonul, deși obișnuit zi de zi să vadă senatori beți și deputați desfrinațl — iar în trecut chiar pe conducătorul aparatului colaboratorilor Casei Albe. H. Jordan, mîngîind imperturbabil femei intr-un bar —. suportă cu greu acum ..șocul Elțin".Timp de cinci zile și cinci nopți petrecute in Statele Unite ale Americii. el a doirmit pe zi. în medie, două ore și a golit două sticle de votcă, patru de whisky și un număr neștiut de coctailuri la recepțiile oficiale. Din cauza deosebirii de fus orar — opt ore între Moscova și Washington —. el se culca noaptea târziu, cînd in Rusia era dimineață, dar asta nuri amăra. „Cjnd trăiești viata politică sovietică, permanent simți poveri și oboseală", a răspuns el zîmbind însoțitorului ce îl sfătuia cu grijă să se odihnească.în fiecare zi. scrie în continuare ziarul, el primește în medie 30.de milioane de lire italiene pentru prelegeri și interviuri, dar și-a declarat dorința mărinimoasă să predea acești bani pentru cercetări asupra virusului SIDA și tratarea bolnavilor din U.R.S.S. Sarcina firmei „Asalan fundation", care l-a invitat și i-a organizat călătoria, este de a finanța acțiunile, de a primi onorariile și de a urmări transferul banilor in contul din Moscova pentru victimele SIDA. „Ar fi mai bine dacă bolnavii sovietici de SIDA n-ar conta prea mult De acești bani, comenta un contabil al firmei. Alfred Ross. Dacă el va continua să-i cheltuiască în același mod. atunci cind va pleca din America nu va lăsa decit datorii".Dar Elțin s-a comportat cinstit : din momentul sosirii la Washington, nu face decit să repete că problema centrală pe care trebuie s-o rezolve Gorbaciov este cea a „nivelului de trai si consumului" poporului sovietic ; pentru el însuși, se pare, a reu- 

de „Pravda“ 
„La Repubblica“ șit să rezolve această problemă.Companiile de televiziune se dau In vint după el. Intr-o singură zi. luni, fără multe fasoane, a dat șapte interviuri în direct si era imposibil să deschizi televizorul ca pe ecran să nu apară chipul lui Boris Elțin. A început la ora șapte, la emisiunea de „Știri de dimineață" a companiilor comerciale, pros- pățel după ultimul pahar nocturn de whisky. A terminat la opt seara la compania .televiziunii de stat.Ziariștii îl adoră pentru că vorbește fără ocolișuri, prezice pentru viitorul apropiat catastrofe, abundă în „aforisme" — fraze lungi rostite în. numai citeva secunde, care apoi pot fi reproduse în toate programele de televiziune si repetate la infinit. „Gorbaciov mai are la dispoziție o jumătate de an. maximum un an. iar apoi se va declanșa revoluția de jos în sus", iată „aforismul" care timp de două zila zbura de pe toate ecranele televizoarelor — de la Washington la Los Angeles. „Conducătorii si broșurile comuniste m-au învățat că America este rea si se află in putrefacție. Dar mie mi se pare că aici oamenii sint foarte amabili, iar tara este foarte sănătoasă".Deci, restructurarea este justă sau greșită ? „Strategia este justă, dar tactica este greșită. Gorbaciov ar trebui să acționeze cu mai mult Curaj. însă el s-a comportat ca generalul care, pornind la atac, la fiecare doi kilometri organiza formațiuni de luptă dintr-un singur soldat. Nu a avut forța să învingă dușmanul, acesta îl înfricoșează".Pentru Elțin, America este o sărbătoare, un podium de scenă, un bar lung de 5 000 de kilometri. Iar pentru America, Elțin este o nouă jucărie minunată, o păpușă cu față tipic rusească și care spune ceea ce nici un rus nu se încumetase să declare mai înainte. Pînă și Bush nu a rezistat tfentației de a se relaxa puțin și l-a invitat pentru citeva minute la Casa Albă pentru „a demonstra încă o dată sprijinul pentru Gorbaciov și politica sa de reforme", cum a încercat să se justifice Bush. Dar a fost doar o primire de curtuoazie. însă nu pentru Boris Elțin. care a declarat imediat că a înminat președintelui o listă cu „zece propuneri concrete", între care unele despre numeroase fonduri și numeroase investiții directe în sprijinul restructurării.Acum el are tot ce și-a dorit : whisky, dolari, bibelouri, videocasete cu „Rambo" ; a fost tratat cu gingășie de „nomenklatura" Washingtonului.Doar de mulțime nu a avut parte, de îmbrățișarea maselor, care nu au putut deosebi mașina lui Elțîn în cortegiul de automobile negre ce circulau prin Washington, la fel ca mașinile guvernamentale „ZIL" și „Ceai- ka“ la Moscova.REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Cod 71 341. București Piața Sclnteil nr. 1. Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale șl dlfuzorii din Întreprinderi și Instituții. Cititorii din străinătate se pot abona prin „ROMPRESFILATELIA" — Sectorul export-import presă P.O. Box 12—201, telex 10376 prsfir București, Calea Grivlțel nr. 64—66. Tiparul : Combinatul Poligrafic CASA SCINTEH 40 360
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