
ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Anul LIX Nr. 14 683 Vineri 3 noiembrie 1989 6 PAGINI - 50 BANI

IN SPIRITUL OBIECTIVELOR STABILITE

DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

u . ■

, Ga PASTSULUI
L, E EGHOMSCE
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Piamil la export - îndeplinit integral!

în mod constant, țara noastră acționează ferm în direcția dezvoltării activității de comerț exterior și cooperare economică internațională, în spiritul cunoscutelor principii de relații intre state, de egalitate și avantaj reciproc, de neamestec în treburile interne. în acest sens, la Consfătuirea de lucru pe probleme economice de la C.C. al P.C.R. din 5 octombrie a.c., tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a subliniat din nou necesitatea ea toate cadrele de conducere, organizațiile de. partid, toți oamenii muncii să-și concentreze atenția și să asigure cu prioritate realizarea integrală a planului la export, respectarea prevederilor contractuale cu partenerii externi. „Noi importăm țele mai multe materii prime și resurse energetice, precum și o scrie de materiale — a spus secretarul general al partidului — iar toate acestea nu se pot obține decît cu un export corespunzător de produse, care să asigure mijloacele necesare pentru o balanță echilibrată, pentru realizarea unui sold pozitiv, in vederea întăririi rezervelor valutar-financiare, ca o cerință funda

mentală pentru buna desfășurare a activității noastre economico-sociale".Există toate condițiile pentru asigurarea unui export eficient, competitiv, pentru indeplinirea exemplară a contractelor economice externe. Bogata experiență dobîndită de un mare număr de unități arată că atunci cind sint folosite cu pricepere toate resursele tehnico-matertale, cind specialiștii, intregul personal muncitor se implică cu răspundere, in mod creator, in modernizarea și organizarea superioară a producției, contractele la export sint onorate ritmic, li- vrindu-se produse de calitate superioară, cîștigîn- du-se prestigiul necesar pe, piața externă. Este de datoria organelor -și organizațiilor de partid, a consiliilor oamenilor muncii să asigure mobilizarea exemplară a întregului personal muncitor pentru înfăptuirea neabătută a planului la export, pentru a intimpina Congresul ăl XlV-lea al partidului cu noi și semnificative succese in tății economice. acest important domeniu al activi-
Modernizarea, la temelia eficienței

și competitivității fabricațieiIntr-o zonă cu bogate resurse forestiere. cum este județul Vil- cea. existența unei întreprinderi care să valorifice o bună parte' din masa lemnoasă exploatată reprezintă o condiție obligatorie, cel puțin din rațiuni economice. O asemenea unitate funcționează, desigur, și se numește Combinatul de Prelucrare a Lemnului Rimnicu Vilcea. Numai că ani de zile activitatea desfășurată aici nu a ieșit din anonimat. Desigur. produsele — chiar cu un grad redus de prelucrare, fără pretenții estetice deosebite. dar fabricate corect — își găseau cumpărători, poate si pentru simplul fapt că nu- se oferea altceva mai.bun.Situație care, începind de acum cinci ani. avea să se schimbe radical, o dată cu implementarea unei noi concepții cu privire la rostul și valoarea muncii colectivului de aici. Concret, pornind de la indicațiile trasate de conducerea partidului unităților de profil, această unitate economică a hotărit să-și racordeze ferm activitatea la cerințele fabricației moderne.— în privința drumului posibil de urmat, experiența altor unități din tară care au obținut rezultate deosebite la export ne stătea la dispoziție — ne-a spus ing. loan Florea. directorul combinatului. Problema era să găsim. în diversitatea fabricației de produse din lemn, un segment de piață care să ne asigure o producție

eficientă, cu desfacere garantată. Nu puteam opta nici pentru mobilă stil, complexă, pretențioasă, pentru care nu aveam suportul tradiției si al calificării profesionale, nici pentru mobilier simplu, de serie mare, la care oferta era mult superioară cererii pentru a deveni competitivi. Și. in cele din urmă, am găsit soluția care ne-a propulsat rapid pe piața externă : ne-am orientat spre un nomenclator de produse de serie mai mare sau mai mică, dar care Uneau pasul cu tot ce este modern, inclusiv pe planul concepției constructive si al tehnologiilor de fabricație. Aceasta a presupus însă alte ritmuri de lucru, alte exigente si mai ales trecerea la modernizarea amplă a proceselor de fabricație.— Producție modernă înseamnă procese de fabricație moderne. Pină aici nimic deosebit.— în industria mobilei un produs de calitate si de valoare ridicată se poate realiza și lucrind in condiții tehnice și' tehnologice mai modeste. Pentru noi însă cerința competitivității se punea cu acuitate, in mod deosebit prin prisma asigurării eficientei economice. Datele problemei erau următoarele : 1) Să ne descurcăm. practic. în spațiile construite existente ; 2) O bună parte din dotările tehnice noi de care era nevoie ar fi fost costisitor și dificil de procurat la timp din altă parte, deci trebuia să ni le realizăm sin-

guri și tot cu forțe proprii să reorganizăm și spațiile de producție, so- licitînd numai sprijinul strict necesar din partea unităților de profil : 3) Schimbările trebuiau să se producă „din mers". într-o succesiune firească... imobilizind.cit.,mai. puțin . anumite sectoare de producție, pen- . tru că sarcinile de plan nu ne-au iertat nici o clipă, nu au admis nici o diminuare a dinamicii indicatorilor tehnico-economici.— Cum ați găsit calea bună de urmat ?— O dată stabilită perspectiva fabricației. din inițiativa și cu sprijinul organizației de partid, s-a procedat la o largă consultare a muncitorilor și specialiștilor ; asa au a- •părut idei, soluții si mai. ales s-a creat climatul favorabil acțiunii de modernizare. în temeiul studiilor întocmite de specialiști, precum și al propunerilor sosite de la locurile de muncă s-a alcătuit un program clar de modernizare, secție cu secție, atelier cu atelier. Ideea de bază care s-a conturat a fost de a construi fluxuri tehnologice judicios gindite, pe criteriul amplasării utilajelor în succesiunea logică a operațiilor, fără încrucișări si cu distante minime de transport interoperațional. păstrind, totuși, flexibilitatea necesară pentru adaptarea rapidă la orice comandă. In ceea ce privește concepția constructivă a produselor, linia de conduită a fost promovarea unor noi soluții constructive. înlocuirea unor materiale lemnoase scumpe. în special a stejarului, chiar cu riscul de- a pierde puțin la productivitate, dar cîștigind cu mult mai mult la valoarea producției.

BUZĂU : Roade ale 
modernizării producțieiLa întreprinderea „Metalurgica", una dintre cele mai importante unități economice din industria bu- zoiană, care în ultimele două decenii a cunoscut un amplu și complex proces de modernizare, activitatea de creație tehnico-științifi- că proprie se situează la cote de eficiență superioară. Ca urmare a unor susținute investiții de inteligență tehnică ale muncitorilor și specialiștilor de aici. colaborării fructuoase cu institute de proiectare din țară, în perioada care a trecut din acest an ponderea produselor noi și modernizate in pro- ducția-marfă a crescut considerabil.— O atenție deosebită am acordat modernizării tehnologiilor existente si introducerii altora noi — ne precizează inginerul Ioan Blag, directorul cele de nologia strat de •siune? a nare prin vibrații a construcțiilor sudate și cea de turnare în cutii calde. în acest fel. am reușit să reducem cheltuielile totale cu 40 lei la 1 000 lei producție-marfă, să înregistrăm însemnate sporuri la productivitatea muncii, să ridicăm calitatea și competitivitatea produselor noastre, concomitent cu mai buna folosire a . capacităților de producție și valorificarea superioară a materiilor prime. (Stelian Chiper).

întreprinderii. Dintre ultimă oră menționez teh- de sudare automată sub flux, de sudare prin pre- recipiențiior. de detensio-

în lumina documentelor pentru marele forum comunist. înfăptuirea obiectivului strategic privind dezvoltarea intensivă a Întregii economii implică transpunerea în viață a unor ample programe de modernizare a producției. în acest sens. în Expunerea la recenta Plenară lărgită a C.C. al P.C.R., tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU preciza : „Organizarea științifică si modernizarea producției, a întregii activități pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii reprezintă o necesitate obiectivă, o cerință legică a perfecționării continue a societății noastre socialiste".De cițiva ani. ampla modernizare, declanșată tiva secretarului general lui, polarizează eforturile colectivelor din întreprinderi, din unitățile de cercetare, inginerie și proiectare. De trage o serie de concluzii, pot fi avute în vedere o serie de măsuri pentru dinamizarea și ridicarea acțiuni

acțiune de din iniția- al partidu-tehnologicăpe acum se pot

logicii fluxului tehnologic al fabricării unui anumit produs sau grupe de produse. Contrar umor opinii mai vechi, din practica unor unități in- . dustriale a rezultat că producția in flux se poate aplica nu numai la tipul de producție în masă sau serie mare,''ci și în cazul seriei mijlocii, respectiv a seriei mici și chiar a producției individuale pentru fabricarea unor repere comune mai multor tipuri de produse. Cum este, de exemplu, cazul in construcția de mașini cu roțile dințate, flanșele, pi- nioanele nului. cu garnituri semenea. regăseșterea producției individuale, de serie mică și mijlocie, este metoda prelucrării de grup, prin care se asigură raționalizarea producției și sporirea flexibilității fabricației in asimilarea

etc. sau în industria lem- reperele ce sînt comune la diferite de mobilier. De a- o tendință modernă, ce se tot mai mult în organiza-

luționată se referă la alegerea variantei tehnologice optime pentru fabricarea unui produs sau a unor repere componente. în acest sens, literatura de specialitate si practica, oferă diferite soluțiilor care zarea costului sau al dotării sului de fabricație, optimizarea numărului de operații, a parametrilor tehnici și de fabricație, a gradului de folosire a capacităților de producție. După cum. încă din faza de proiectare a produsului nou sau în situația reproiectării produselor existente se dovedește necesar să se aleagă acele soluții constructive care să asigure costuri minime de fabricație.în această privință, cu bune rezul-

metode de analiză a țin cont de minimi- fabricației produsului tehnologice a proce-

în această privință, cu bune rezultate se folosește metoda analizei valorii, care conduce la asigurarea unui raport optim
acestei pe o nouă treaptă de calitate și eficiență. De altfel, la Consfătuirea de lucru pe probleme economice de la C.C. al P.C.R. din 5 octombrie a.c., tovarășul Nicolae Ceaușescu, criticind faptul că în unele sectoare nu există o preocupare serioasă pentru ' a- plicarea programelor de modernizare și de bună organizare, sublinia necesitatea înțelegerii de fond a problemelor ce se ridică, deoarece atunci cind se vorbește despre modernizare nu ne referim la niște măsuri abstracte. generale, ei la aplicarea în practică a celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii.Problematica privind organizarea științifică a producției și a muncii, de pildă, are o arie vastă de cuprindere, inoluzind aspecte practice legate de organizarea producției de bază, . programarea, lansarea și urmărirea producției, folosirea rațională a capacităților de producție, organizarea activităților de întreținere și reparare a utilajelor, modernizarea mașinilor. utilajelor, instalațiilor, precum și a tehnologiilor de fabricație, organizarea transportului intern, organizarea pregătirii tehnice și a asigurării și controlului calității, diviziunea și cooperarea în muncă, organizarea locului de muncă, lucrul la mai multe mașini etc. Din ansamblul acestor aspecce ne propunem să ne oprim La unele probleme prioritare și la modul de abordare a soluțiilor ce pot fi adoptate în acțiunea de îmbunătățire a programelor de modernizare.Mai intîi o constatare : analizind organizarea producției în secțiile de bază, se observă că in multe unități mașinile și utilajele sînt amplasate pe grupe omogene, ceea ce conduce la mărirea • duratei ciclului de fabricație aii produselor, la un nivel scăzut al productivității muncii, la costuri de fabricație ridicate. Or, o formă superioară de organizare — care, din păcate, nu este suficient extinsă — o reprezintă producția in flux, in care locurile de muncă sînt specializate in executarea unei operații sau a unui grup de operații, mașinile fiind amplasate conform

Organizarea științifică
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necesitatea producției
obiectivă a perfecționării

conducerii economiei
de noi produse. în acest scop, mașinile. utilajele și in general locurile de muncă sînt organizate pe „celule de fabricație", in vederea executării tuturor operațiilor specifice unei anumite grupe de piese sau subansamble. Aplicarea acestui sistem de organizare a producției la o serie de întreprinderi industriale, printre care întreprinderea de Mașini Agricole „Semănătoarea" din București, a condus la obținerea u- nor însemnate efecte economice, cum ar fi : creșterea cu 25—30 la sută a productivității muncii, sporirea cu 30—50 la sută a gradului de folosire a capacităților de producție, reducerea însemnată a numărului total de procese tehnologice.In cadrul programelor privind perfecționarea organizării si modernizarea proceselor de producție, un rol de bază se dovedește a-1 avea introducerea și extinderea progresului tehnic și tehnologic. Pe acest Plan. în fiecare unitate industrială, posibilitățile sînt practic nelimitate. Este însă necesar ca noutățile tehnice și tehnologice să fie cunoscute și adoptate, avindu-se permanent in vedere criteriul eficientei. De pildă, în secțiile de turnătorii. înlocuirea Metodei clasice de tiirnare cu turnarea în cochilă asigură o productivitate a muncii de 2—3 ori mai mare, reducerea cu 40—60 la sută a rebuturilor. micșorarea cu 50—60 la sută a adaosurilor de prelucrare. Și se cuvine insistat asupra aspectelor legate de eficiență. întrucit — așa cum sublinia secretarul general al partidului — există tendința de a se propune soluții de modernizare sofisticate. costisitoare, care nu garantează siguranța in funcționare, fiabilitatea procesului de fabricație.Prin prisma acestor exigențe, o problemă importantă ce trebuie so-

intre valoarea de întrebuințare aprodusului șicheltuielile de fabricație și utilizare, în condițiile de calitate puse de ciar. Se reamintit incă fost două care noțiunile rale folosite, cit și etapele și fazele ce trebuie parcurse pentru aplicarea metodei analizei valorii. Esența a- cestei metode constă în analiza fiecărui reper al produsului și sub aspectul funcțiilor secundare, rolul reperului, ci

im- benefi- cuvine aici că 1979 au elaborate standarde Conțin atit gene-
din

care nu afectează privesc doar îndeplinirea sau completarea funcțiilor principale. In general, se apreciază că din costul unui reper circa 30 la sută reprezintă cheltuielile pentru asigurarea funcțiilor principale, iar 70 la sută cheltuieli ce se efectuează pentru îndeplinirea funcțiilor secundare. Avind în vedere aceasta, este limpede că în marea majoritate a cazurilor există însemnate rezerve pentru reducerea, încă din faza de proiectare, a costului unui produs prin alegerea soluțiilor constructive optime.Este caracteristică pentru activitatea unităților industriale din țara noastră creșterea an de an a complexității proceselor de producție, consecință ferească a eforturilor depuse pentru ridicarea calității produselor și diversificarea nomenclaturii de bunuri realizate, lucrări executate sau servicii prestate. Una din particularitățile acestui fenomen o reprezintă faptul că desfășurarea normală a fabricației în secțiile de bază necesită, în prezent mai mult ca oricind în trecut, o activitate corespunzătoare, bine pusă la punct în sectoarele de producție auxiliare și de servire, referitoare la întreținerea și repararea utilajelor și modernizarea acestora, asigurarea cu energie electrică, apă, abur, aer comprimat, cu diferite categorii de S.D.V.-uri, efectuarea transportului intern, depozitarea obiectelor muncii și a produselor finite. Deci acestor sectoare este necesar să li se acorde un loc important în acțiunea de modernizare.Bunăoară, creșterea în ultimul timp a importanței activității de întreținere și reparații a mașinilor.
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Sfirșitul. acestui an agricol coincide cu pregătirea recoltei anului 1990. ultimul din actualul cincinal, motiv in plus ca organele și organizațiile de partid de la sate, organele agricole și conducerile unităților agricole să întreprindă măsuri organizatorice și tehnice in vederea punerii pe deplin in valoare a tuturor rezervelor de care dispune agricultura noastră in ce privește creșterea simțitoare a producțiilor medii la hectar. In cuvintarea la marea adunare populară din municipiul Brăila cu prilejul sărbătoririi „Zilei recoltei", tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat că, prin respectarea tehnologiilor stabilite, prin folosirea de semințe din soiuri și hibrizi de înaltă valoare, împletite cu preocuparea îndreptată spre îmbunătățirea calității pămîn- tului, in anul agricol care se încheie au fost realizate recolte mari de grîu, orz, porumb, floarea-soa- relui, soia, legume, cartofi, precum și in pomicultură și viticultură, ceea ce dă le să „Erou ceste buie la această NICOLAE„Este necesar, tovarăși, să înțelegem însă că ceea ce am realizat în acest an nu este nivelul maxim. Trebuie să pornim de aici și să mergem inainte, să creștem continuu producțiile la hectar, să asigurăm

dreptul multor unități agrico- candideze la înaltul titlu de al Noii Revoluții Agrare". A- remarcabile realizări tre- consolidate. Referindu-se cerință, tovarășul CEAUȘESCU sublinia : necesar, tovarăși, să

pe această cale și dezvoltarea generală a tării, ridicarea satelor la un nivel de viată tot mai înalt, creșterea contribuției agriculturii la progresul multilateral al patriei noastre. la făurirea socialismului și comunismului in România".îndemnul mobilizator adresat de secretarul general al partidului a găsit un puternic ecou în rindul coo- ■ peratorilor, mecanizatorilor și specialiștilor, al tuturor oamenilor muncii din agricultură, care și-au sporit eforturile pentru a pune temelii trainice recoltei viitoare. în a- ceastă direcție, efectuarea arăturilor de toamnă pe întreaga suprafață este de cea mai mare importantă pentru obținerea de recolte superioare la culturile care se insămin- țează primăvara. în fiecare județ, în fiecare consiliu agroindustrial si unitate agricolă au fost întocmite programe de lucru cuprinzînd mijloacele mecanice necesare și vitezele care trebuie realizate zilnic, astfel incit arăturile de toamnă să fie încheiate pină La 15 noiembrie. Prin- tr-o temeinică organizare a muncii în unitățile agricole din județele Prahova. Argeș. Neamț. Covasna. Vaslui. Vilcea. Hunedoara. Brașov, Harghita, Maramureș și sectorul a- gricol Ilfov au fost efectuate arături adinei de toamnă pe 30—50 la sută din suprafețele prevăzute. Totuși, pe ansamblul agriculturii rezultatele obținute la efectuarea acestei lu-
(Continuare în pag. a II-a)

Ideea răspunderii comuniste față de misiunile incredințate, față de partid și față de societate, prezentă pe întregul cuprins al documentelor pentru apropiatul Congres al XIV-lea al P.C.R., este, in fond, mai mult decît o idee, este însăși condiția realizării înaltului scop pe care ni l-am propus și pentru care muncește, luptă, se re- modelează societatea românească de aproape o jumătate de secol. Spiritul creației, al răspunderii este astfel expresia asumării, de către fiecare om angajat in grandioasa operă de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate, a unui ferm angajament de dăruire și abnegație, de nemijlocită participare la efortul general, cu întreaga măsură a -----------------------capacității sale, cu propriul exemplu de comportament în societate. Pe această participare colectivă și individuală. dovedită in procesul istoric al dezvoltărilor fără precedent de pină acum, cu deosebire după Congresul al IX-lea al partidului, se bizuie cutezătoarele proiecte de viitor, minunatele perspective ce i le înfățișează României socialiste documentele ce vor fi prezentate .supremului for de decizie asupra destinelor națiunii — Congresul al XIV-lea al partidului. „Să acționăm in toate împrejurările ca ade- vărați revoluționari — spunea tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU —, să facem ca întregul partid, toate organizațiile de masă si obștești să acționeze în spiritul răspunderii revoluționare fată de interesele generale, față de cauza socialismului și comunismului in România !“...în toate împrejurările ! Partidul, secretarul său general au in vedere, in primul rînd. acele împrejurării din care se constituie laturile esențiale ale activității și practicii sociale, cum sînt participarea la funcționarea democrației muncitorești-revo- luționare, ce asigură conducerea societății, participarea la înfăptuirea obiectivelor economice (realizarea unei producții de înalt nivel calitativ și în condițiile unei depline eficiente, creșterea productivității muncii, modernizarea și mai buna organizare a proceselor de producție etc.), participarea la o viață socială și culturală bogată, în deplin con-

sens cu normele morale ale societății socialiste. Răspunderea — atribut primordial al conștiinței omului — trebuie să însoțească și să confere un sens major întregii noastre existențe.Regăsim toate acestea în viața de toate zilele, în comportamentele, atitudinile, acțiunile și felul de a gindi al oamenilor muncii, oa mod de a fi, ca principii profund .și firesc asimilate.Iată ce ne spune, în această privință, Rodica Cherț, președinte al consiliului oamenilor muncii din întreprinderea de Tricotaje „8 Martie" Piatra Neamț :— Răspunderea
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muncitorească, revoluționară. o înțelegem în primul rind ca pe o datorie de căpetenie de a face ca fiecare om să gîn- dească și să acționeze ca adevărat proprietar, producător și beneficiar al mijloacelor de producție și al producției obținute prin întrebuințarea lor. De aceea, principala noastră preocupare este aceea a antrenării tuturor în procesul conducerii, ințe- legînd că aceasta este un drept democratic, dar și o îndatorire comunistă și patriotică. S-a instituit, în acest sens, un stil propriu de muncă, adecvat cerințelor și, ceea ce este mai important, s-au dezvoltat răspunderea și inițiativa în exercitarea atribuțiilor, a crescut competența membrilor organului de conducere colectivă, a cadrelor noastre în acțiunile pe care le-am inițiat pentru valorificarea integrală a tuturor resurselor și posibilităților existente. Răspunderea s-a vădit astfel in modul de participare a colectivului nostru la realizarea principiilor mecanismului economico-financiar. Au fost aplicate soluții ce și-au confirmat în timp valoarea. între ele acțiunea de înnoire continuă a producției și creșterea calității flees teia. Au fost introduse în fabricație anul acesta peste o sută de modele noi, un procent însemnat con- stituindu-1 produsele de nivel mondial. Să mai precizăm că angajarea energiilor creatoare ale colectivului se reflectă in faptul că se acordă ca-
(Continuare în pag. a IV-a)
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Permanent, la nivel tehnic 
și calitativ mondialînscrisă în rindul marilor ctitorii ale „Epocii Nicolae Ceaușescu", întreprinderea de Rulmenți Grei Ploiești împlinește chiar .in toamna a- cestui an un deceniu de existentă. Prin structura producției, prin nivelul înalt al dotării și pregătirii profesionale a oamenilor muncii, tinăra unitate ploieșteană este una dintre cele mai moderne întreprinderi de acest profil din lume. Calitatea ridicată a produselor realizate, performantele tehnice ale rulmenților au impus marca fabricii in multe țări cu tradiție în domeniu, printre care Anglia. Austria. Belgia. Italia. S.U.A. ș.a.. numărul partenerilor crescind an de an.— Prestigiul de care se bucură pe piața externă produsele noastre are ca suport modul responsabil în care acționează întregul nostru colectiv pentru lărgirea continuă a gamei de tipodimensiuni și ridicarea permanentă a calității — ne-a spus Constantin Trestioreanu. inginerul-șef al întreprinderii. Iată un fapt in sprijinul afirmației mele : prin proiect. întreprinderea noastră trebuia să realizeze 167 tipodimensiuni de rulmenți grei ; pînă acum am realizat însă 800 tipodimensiuni atit pentru beneficiari din tară, cit și pentru export. Practic, acoperim cerințele economiei naționale cu întreaga gamă de rulmenți necesari înfăptuirii programelor prioritare — energetice. extractive, siderurgice — și Jivrăm rulmenți pentru 15 parteneri din Europa Si America.împreună cu economista Stefania Mihalache. din cadrul biroului desfacere. urmărim modul cum s-au derulat comenzile pentru export in acest an. La 20 august au fost onorate integral contractele pe primele trei trimestre ale anului, iar la 11 octombrie întreprinderea a realizat ©lanul la export pe 4 ani din acest cincinal, avansul creat permitînd colectivului să lucreze acum o parte din comenzile anului viitor, concomitent cu cele pentru lunile noiembrie și decembrie.— Prezenți la recenta ediție a Tîr- gului Internațional București — ne-a precizat interlocutoarea — reprezentanții unui principal partener al nostru ne-au solicitat, prin întreprinderea de comerț exterior de resort, să realizăm o importantă comandă cu un avans de aproape trei luni. Cum in nenumărate rînduri am dovedit capacitate de mobilizare, disponibilități tehnice și materiale, acționăm și acum pentru a răspunde cu promptitudine si acestei solicitări. De altfel, am lansat deja in fabricație comanda, avem asigurate toate materialele, toți cei învestiți cu răspunderea de a urmări pe fluxul tehnologic realizarea rulmenților cunosc cu exactitate stadiul execuției fiecărui semifabricat in parte.— O dată cu punerea în funcțiune a secției forjă — ne-a spus șeful

Modernizarea, la temelia eficienței 
și competitivității fabricației

(Urmare din pag. I)Citeva exemple dovedesc din plin eficienta analizei critice întreprinse si a soluțiilor îndrăznețe adoptate : secția 1 de mobilă a fost complet reorganizată și dotată cu noi mașini. in bună măsură realizate prin autoutilare ; la fabricația de scaune, ©rin reamplasarea unor utilaje s-a eliberat un spațiu ce a fost folosit pentru crearea unui nou sector de finisaj — care reprezenta un important .Joc îngust" pe flux. Prin această măsură capacitatea secției a sporit cu o treime. Și în ceea ce privește structura de fabricație sint
(Urmare din pag. I)utilajelor, instalațiilor se justifică prin faptul că asistăm atit la o sporire însemnată a volumului de fonduri fixe din dotarea unităților industriale, cit și la ridicarea complexității tehnice a utilajelor. De asemenea, se înregistrează, de la o perioadă Ia alta, cheltuieli tot mai mari' de întreținere și reparații, iar pierderile ce pot să apară ca urmare a avarierii utilajelor și a staționării lor in reparații sînt considerabile. Dintre căile importante pentru creșterea eficienței activității de întreținere și reparații subliniem in primul rind trecerea la metode industriale de executare a reparațiilor prin efectuarea acestora in unități specializate, mai ales pentru mașinile-unelte și utilajele de uz general. Intre metodele organizatorice cu probată eficientă pe planul scurtării duratei de staționare a fondurilor fixe in reparații, pot fi amintite cele care privesc efectuarea intervențiilor in trei schimburi, precum și in zilele nelucrătoare, folosirea corespunzătoare a organizării muncii in acord global la activitatea de reparații, utilizarea cercetărilor operaționale in domeniul întreținerii și reparațiilor — aplicarea metodei drumului critic în planificarea lucrărilor, precum și folosirea teoriei fenomenelor de așteptare pentru dimensionarea echipelor de lucrători etc.Sint metode, soluții, rezolvări care, din păcate, sint prea puțin folosite în practică. Or. cunoașterea și generalizarea lor este cu atit mai necesară. cu cit așa cum a indicat secretarul general al partidului, cu ocazia reparațiilor capitale trebuie realizate și lucrări de modernizare a utilajelor, care să ridice parametrii tehnici și 

biroului desfacere, ing. Emil Dia- manclescu — reușim să asigurăm într-o bună măsură semifabricatele in întreprindere, ceea ce scurtează considerabil ciclul de fabricație.în secția uzinaj. activitate intensă. Maistrul principal Constantin Ispas, împreună cu reglorul Marian Moldo- veanu si muncitorii Petre Despa și Narcis Vlad discută pe marginea unui desen. Se caută o soluție pentru urgentarea execuției unei părți componente a rulmentului. „Am trecut la realizarea unei comenzi pentru export, pe care am primit-o zilele trecute — ne relatează maistrul C. Ispas. Termenul de livrare este foarte scurt. De aceea, ne-am Consultat între noi pentru a găsi cea mai bună variantă pentru ca să reducem la maximum ciclul de prelucrare al piesei. Și se pare că am găsit soluția optimă".La sectorul tratamente ' termice stăm de vorbă cu șeful de echipă Ștefan Fieraru. Ne spune că toate piesele programate pentru tratament au intrat in cuptoare. „Nu sint probleme — ne-a spus interlocutorul — decît cu... timpul. Dar le rezolvăm", în drum spre secția montaj, ingine- rul-sef al întreprinderii a ținut _ să ne mai facă unele precizări. Mai întâi. a subliniat că față de aceeași perioadă a anului trecut producția pentru export este mai mare cu 30 la sută. Apoi că prin realizarea înainte de termen a prevederilor de plan pe acest an. întreprinderea va livra pină la 31 decembrie partenerilor de peste hotare, suplimentar, la cererea acestora, produse în valoare de peste 15 milioane lei. „Colectivul de specialiști al întreprinderii s-a preocupat permanent de creșterea calității, a performantelor si fiabilității produselor — ne-a spus interlocutorul. Numai în acest an au fost modernizate 25 tipodimensiuni de rulmenți, ceea ce ne-a permis să satisfacem toate cerințele partenerilor și să ne menținem între unitățile cu cel mai diversificat catalog de produse".La montaj, după o tehnologie bine ©usă Ia punct, părțile componente formează rulmenții. Montorii Remus Coconea Si Ion Albu inchid o cutie de lemn pe care sint înscrise simbolul rulmenților, caracteristicile, destinatarul și. bineînțeles, producătorul — I.R.G. Ploiești.— Primul Iot din comanda primită a doua zi după deschiderea Tirgului Internațional București poate fi expediat — ne spune maistrul Benone Ionescu. Ne-am angajat să onorăm integral comanda pînă la Congresul al XIV-lea al partidului, iar ritmul foarte bun în care lucrăm ne dă certitudinea că va fi respectat cuvin tul dat.
Ioan MARINESCU 
corespondentul „Scinteii*

de reținut cîteva idei tehnice originale aplicate. Astfel, inițial capacitatea existentă aici a fost concepută să realizeze numai mobilier din panouri. De aici, productivitate mare, dar o gamă restrînsă de sortimente, si acelea simple: dulapuri. Or. ca urmare a complexelor măsuri de modernizare întreprinse, fără a se diminua cu nimic productivitatea muncii. într-o lună se fabrică 45 de modele de produse de mobilier, practic dublindu-se valoarea producției.— As dori să remarc în mod deosebit impactul pe plan psihologic, puternica emulație în privința ridicării pregătirii profesionale realizate 
funcționali al acestora. în mod concret modernizarea utilajelor poate avea drept scopuri directe evitarea defecțiunilor repetate și scoaterii premature din exploatare, creșterea randamentului, simplificarea modului de efectuare a diferitelor comenzi, automatizarea diferitelor mișcări ale mașinii, sporirea caracteristicilor tehnologice de prelucrare sau transformarea fondurilor fixe uzate moral spre a putea fi folosite în producție în alte scopuri.

ORGANIZAREA ȘTIINȚIFICĂ A PRODUCȚIEI
O latură importantă a acțiunii de modernizare o reprezintă creșterea eficientei economice a folosirii S.D.V.-urilor. Avem în vedere atit realitatea că adesea cheltuielile cu S.D.V.-urile sint foarte mari, ponderea lor ajungind uneori la 12—15 la sută în costurile de producție, cit și faptul că utilizarea acestora influențează nivelul productivității muncii, gradul de folosire a capacităților de producție, deci alți indicatori importanți ai eficienței economice. Din practică au rezultat o serie de direcții in care se poate acționa pentru îmbunătățirea activității pe acest plan, cum sint normarea științifică a consumurilor de S.D.V.-uri și folosirea normelor de consum cu fundamentare tehnico-economică la fiecare produs sau lucrare sau organizarea distribuirii S.D.V.-urilor la muncitori pe bază de bonuri de consum, în care se stabilesc consumuri

Imagine din secția montaj a întreprinderii de Rulmenți Grei, din Ploiești 
Foto : Eugen Dichiseanu©rin aplicarea acestor măsuri de modernizare— ne-a spus Ion Nicolaes- cu. secretarul comitetului de partid. Au fost infrînte concepții care păreau intangibile. Bunăoară, este limpede pentru toată lumea că mobila nu se poate confecționa decit cu lemn uscat Pentru a satisface această cerință tehnică, noi supuneam uscării întregul material, deci și partea care urma să fie transformată in piese de mobilier, și... resturile tehnologice, care rămîn după debitare. „Altfel nu se poate ! — au spus unii. Riscul e prea mare, să tăiem mai intîi cheresteaua și să uscăm numai piesele, cine știe cum se contractă materialul ?“. Dar știința și practica modernă au dat răspuns la această întrebare. într-adevăr. se poate calcula exact toleranta la debitare, pentru ca, în final, după uscare. piesele să aibă strict dimensiunea dorită. Desigur. însă, cresc exigentele conducerii procesului de debitare si uscare in parametri strict determinați, deci sint necesare o disciplină tehnologică riguroasă, o înaltă competentă profesională. Economia de combustibil care se realizează." sporul de eficientă obținut justifică însă cu prisosință acest efort — este concluzia la care au ajuns muncitorii ce lucrează în sectoarele amintite.Și este numai un exemplu. Pentru că în aceiași termeni s-a pus problema și cu aceleași schimbări benefice s-au soldat pe planul conștiinței și competentei profesionale si alte măsuri, cum ar fi folosirea cherestelei de mici dimensiuni prin îmbinare la capete pe lungime în repere mai mari, utilizarea în proporție mai mare a plăcilor aglomerate din lemn. înlocuirea lemnului masiv cu elemente mulate din furnire. care asigură mobilei caracteristici de rezistentă, funcționalitate și estetică net superioare sistemului constructiv clasic. Cit privește fabricarea elementelor mulate din furnire. aflăm că este singura unitate din tară care lucrează cu o asemenea tehnologie, meritul pentru adoptarea acestei soluții tehnice valoroase aparținînd în mod deosebit specialiștilor combinatului. între care inginerele Maria Cocoreanu și Felicia Vasilescu. arhitecta Olimpia Enă- cică. subinginerul Ion Antonie, precum si unor muncitori cu o înaltă pregătire profesională, cum sint frații Ion si Gheorghe Mierluș. Și, fapt deosebit de important, noutățile constructive și tehnologice au fost implementate intr-un timp extrem de scurt. în secțiile de producție fiind însușite si aplicate fără nici o reținere, cu cele mai bune rezultate.Modernizările Isl urmează cursul, rînd pe rind fiind abordate cu ochi critic problemele tehnice și organizatorice din alte sectoare. După cum se revine mereu si în secțiile unde au avut Ioc perfecționări esențiale 

le normate în vederea executării unei anumite cantități de produse sau volum de lucrări.In atenție se cuvine situată și organizarea corespunzătoare a reparării și modernizării S.D.V.-urilor, ceea ce Impune in majoritatea cazurilor efectuarea acestei activități in mod centralizat, la nivel de secție sau întreprindere. în acest mod, pe lingă ridicarea calității acestor lucrări, se asigură și reducerea timpului de întrerupere a lucrului de către 

muncitorii din secțiile de bază dacă ar efectua ei aceste operații.în cadrul activităților necesare desfășurării procesului de producție, transportul intern deține o pondere însemnată, fapt demonstrat de cheltuielile generate de această activitate, de numărul mare de muncitori folosiți in acest scop, de importantele suprafețe de producție afectate deplasării și manipulării obiectelor muncii. Deosebit însă de aceasta, e- sențial este că transportul intern are o influență determinantă asupra ritmicității producției in întreg lanțul tehnologic. Toate aceste aspecte justifică necesitatea unor preocupări permanente pentru modernizarea activității de transport intern. Și in acest domeniu practica oferă soluții de certă eficiență, intre care pot fi amintite paietizarea și oonteineriza- rea, prin care se asigură atit reducerea manipulărilor și simplificarea 

ale fluxurilor de fabricație. „Pentru că — ni s-a argumentat de către directorul combinatului — modernizarea nu începe și se sfîrșește la anumite date, ci reprezintă o acțiune permanentă, o stare de spirit mereu orientată spre nou. spre cuceririle Științei și tehnicii contemporane, așa cum indeamnă secretarul general al partidului".Rezultatele sint meritorii. De acum, exportul s-a dublat fată de realizările de acum cinci ani. ponderea detinînd-o mobila — care valorifică superior munca socială. De altfel, colectivul se pregătește ca in următoarele zile să raporteze îndeplinirea ©lanului la export pe acest an. in perioada care mai rămine urmînd a fi onorate și alte comenzi acceptate peste sarcinile de producție.— Avem permanent în vedere perspectiva, tendințele și cerințele concrete ale pieței externe, ne-a precizat Mihai Popa, inginerul-șef al combinatului. Ținind seama de acest lucru. încă din primul trimestru al anului curent am conceput, proiectat și executat 39 noi prototipuri de mobilier, iar 14 dintre acestea au fost contractate la export, introdu- cindu-le în fabricația de serie încă de la jumătatea acestui an. De asemenea. pentru pregătirea acțiunilor de contractare a producției pe 1990, care sint încheiate încă din luna august, au mai fost asimilate trei garnituri de dormitor și 10 piese separate de mic mobilier, care au fost prezentate întreprinderilor de comerț exterior, precum și la expoziția de casă a Centralei Industriale de Prelucrare a Lemnului București. De asemenea, prin acțiunile de modernizare întreprinse sau pe care le finalizăm în prezent, ne-am asigurat încărcarea capacităților de producție la nivelul sarcinilor sporite ale a- nului viitor. Cu atît mai mult cu cit portofoliul de comenzi și contracte este deosebit de bogat, crelndu-se premisa unui progres important în privința eficientei si competitivității activității de export.Există în acest colectiv opinia sănătoasă că de propriile forte depinde în mod hotăritor sporirea producției si eficientei economice, probată de succesul obținut pe piețele externe. Este concluzia care s-a desprins pregnant din desfășurarea conferinței de dare de seamă și alegeri, precum si a adunării generale a oamenilor muncii. Programele de acțiune adoptate cu aceste prilejuri atestă hotărîrea comuniștilor, a tuturor muncitorilor și specialiștilor de a a- borda ferm sarcinile economice viitoare prin prisma exigențelor documentelor pentru Congresul al XIV- lea al partidului, asigurînd un important salt calitativ in întreaga activitate economică.
Comeliu CÂRLAN 
Ion STANC1U

transportului intern, creșterea productivității muncii personalului ocupat în acest domeniu, cit și diminuarea însemnată a cheltuielilor de transport. La unele întreprinderi, unde au existat preocupări susținute de această natură, cheltuielile respective au scăzut cu 20—40 la sută. Tot o problemă de bună organizare este raționalizarea activității de transport, în acest scop fiind necesară studierea detaliată, pe baza unei analize critice, a situației existente, 

care să constituie punctul de plecare pentru stabilirea unor planuri îmbunătățite de deplasare și manipulare a obiectelor muncii și produselor finite prin care să se asigure scurtarea distanțelor, evitarea Încrucișărilor de fluxuri de transport, folosirea rațională a spațiilor de producție etc.Pentru a sublinia însemnatele rezerve existente pe acest plan in fiecare unitate vom exemplifica problematica urmărită în cadrul unui studiu elaborat de un colectiv al catedrei de conducerea, organizarea și planificarea unităților economice din A.S.E.. împreună cu specialiști din întreprinderea „Electroaparataj" București privind „Raționalizarea organizării transportului intern". Concret, s-au analizat condițiile locale de transport pentru secția sau sectorul unde fluxul urmează să se reorganizeze, amplasarea fiecărei

In agricultură - activitate intensă pentru 
efectuarea tulnrnr lucrărilor de sezon
Pregătirea terenurilor pentru recolta viitoareîntrucât în județul Mureș însă- mînțările de toamnă și recoltarea sfeclei de zahăr au fost finalizate, iar culesul porumbului se desfășoară pe ultimele suprafețe, preocuparea de bază a mecanizatorilor este realizarea arăturilor adinei de toamnă pe cele 115 872 hectare planificate. Cu toate că aceste lucrări sint abia la început — pină in seara zilei de 1 noiembrie au fost arate doar 10 402 hectare — sint condiții să fie încheiate pînă la 15 noiembrie. „In cooperativele agricole lucrează 1 500 tractoare in schimburi prelungite, iar 500 tractoare și noaptea — ne spune inginerul Ștefan Tolcer, directorul Trustului S.M.A. Mureș. A- ceasta ne permite să realizăm un ritm zilnic de 4 500 hectare. Totodată, pentru a crea, in continuare, tractoriștilor un larg front de lucru, la eliberarea terenului de coceni lucrează 60 formații de combine și tractoare cu remorci, la care se a- daugă un mare număr de atelaje și locuitori ai satelor, astfel Incit concomitent cu transportul cocenilor și al altor produse din cîmp să executăm arăturile".După cum ne-am convins la fața locului, un asemenea mod de lucru duce atît la încadrarea arăturilor in limitele termenului stabilit, cit și la executarea unor lucrări de cea mai bună calitate. „Experiența anilor trecuți — ne spunea Vasile Dascăl, inginerul-șef al Consiliului Agroin
Gospodărirea cu grijă a furajelorîn zootehnia județului Maramureș, stocurile de furaje acoperă cerințele de hrănire ale animalelor în perioada de stabulație. După cum ne informa tovarășul inginer Vasile Havași, din cadrul direcției generale pentru a- gricultură, dacă în anul trecut balanța furajeră a fost realizată doar în proporție de 92 La sută, pentru această iarnă ea este asigurată in totalitate, unele unități avind chiar surplus de furaje. Acest rezultat nu este intimplător.' Vegetația bună din acest an, dar mai ales preocuparea cadrelor de conducere și a specialiștilor din unitățile agricole au asigurat producerea și conservarea unor cantități mari de furaje. Au fost luate măsuri ferme ca, pe lingă furajele produse în ogor propriu, din pajiștile naturale, să se folosească in hrana animalelor toate resursele ce există in județ, cum ar fi: capsulele de in de la topitoria din Ulmeni, întreaga cantitate de ciocălăi din bazele de recepție. în zonele premontane și montane unitățile agricole au strîns cantități importante de cetină de brad și de frunzare. Cu foarte bune rezultate se înscriu cooperativele a- gricole Groși-Baia Mare, Lăpușel, Seini, Lăpuș, Sălsig.Deși pe județ necesarul de nutrețuri este asigurat, mai sint unități ale căror conduceri au privit recoltarea furajelor cu ușurință. De aceea au balanța furajeră „pe muchie" după cum se afirmă la direcția agricolă. S-au luat măsuri pentru a face redistribuirea de la unitățile cu excedent în această situație se află cooperativele agricole din Chechiș, Co- palnic Mănăștur. Asociația Economică Intercooperatistă pentru Ingrășa- rea Tineretului Taurin Satulung.Acum, o dată cu venirea sezonului rece, in toate unitățile agricole se acordă o mare atenție gospodăririi judicioase a nutrețurilor existente, respectîndu-se tehnologiile recomandate. Ca atare, producția animalieră poate fi menținută la nivelurile a- tinse în perioada pășunatului, iar in unele unități cpnoaște creșteri substanțiale. în acest scop, au fost luate măsuri pentru ca toate bucătăriile furajere să fie în stare de funcționare. Pentru actuala perioadă de stabulație s-a insistat nu numai pe oantitatea furajelor, ci și pe cali- 

secții de fabricație sub aspectul poziției și al legăturilor ce există între clădirile în care sint amplasate secțiile sau sectoarele respective, fluxurile materiale in interiorul clădirilor în raport cu procesul tehnologic de producție adoptat, fluxurile de materiale la nivelul fiecărui loc de muncă etc. Pornind de la concluziile desprinse din analizele respective, au fost făcute o serie de propuneri vizînd : raționalizarea unor fluxuri de transport la secția de sculărie ; raționalizarea transportului produselor finite de la secția de montat automate la magazia produselor finite ; optimizarea amplasării unor magazii intermediare în cadrul întreprinderii. Efectele economice ale acestor măsuri s-au concretizat in substanțiale economii la cheltuielile de transport, sporuri de produc- ție-marfă, de beneficii. în economii relative de muncitori auxiliari.Se poate desprinde din cele prezentate ideea că acțiunea de organizare științifică și modernizare a producției trebuie abordată sistemic, in toată complexitatea, vizind absolut toate laturile activității unei întreprinderi. Pentru că realitatea demonstrează că, practic, în toate sectoarele și compartimentele de activitate ale unei unități economice există importante rezerve de sporire a eficientei, de reducere a costurilor și de ridicare a nivelului tehnic și calitativ, care pot fi și trebuie puse în valoare în cadrul acțiunii de modernizare. Pentru aceasta in însăși organizarea acțiunii la care ne referim este necesar să folosim metode moderne, pe care știința ni le pune la dispoziție și pe care practica le-a validat.
Dr. Viorel LEFTER 

dustrial Sărmașu, unde urmează a fi executate ogoare de toamnă pe 5 200 hectare, ne-a arătat că, in actualul stadiu al lucrărilor, eliberarea operativă a terenului de resturi vegetale condiționează in bună măsură executarea rapidă a arăturilor a- dinci de toamnă. De aceea, i-am a- cordat o atenție sporită".într-adevăr, aici, in vederea asigurării continue a frontului de lu
MUREȘ

cru. pentru fiecare din cele 95 tractoare repartizate la arat, atit in ziua raidului nostru, cit și în perioada premergătoare declanșării arăturilor, conducerile unităților agricole au mobilizat un mare număr de oameni la strângerea resturilor vegetale. Urmarea : în ziua de 1 noiembrie. ogoarele de toamnă erau executate pe aproape 2 009 hectare. Totodată, faptul că în fiecare secție de mecanizare mal bine de jumătate din numărul tractoarelor lucrează, prin rotație și noaptea, la executarea arăturilor a făcut ca In cooperativele agricole Sărmașu, Balda, Sinpetru și altele arăturile adinei de toamnă să fie exeoutate pe aproape jumătate din suprafețele planificate. „Și nu oricum — ne spune Simion 
tatea lor. în acest scop, cadre de la laboratorul județean pentru controlul calității furajelor sint prezente în unități pentru a supraveghea prepararea și înnobilarea furajelor grosiere.Trecind prin fermele întreprinderii Agricole de Stat Baia Mare am constatat o grijă deosebită pentru cantitatea și calitatea furajelor. Inginerul Vasile Hărănguș, directorul tehnic al I.A.S. Baia Mare, ne prezintă tabloul realizărilor: la fin — 5 900 tone (plan 4 600 tone), siloz — 13 300 tone (plan 11100 tone), rădă- cinoase — 12 200 tone (plan 9 200 tone).

MARAMUREȘ

„Ani Ia rînd, fermele noastre au avut deficit de furaje — ne spune interlocutorul. în ultimii doi ani. deci șl anul acesta, am reușit să ne acoperim necesarul de furaje din producție proprie, în condițiile în care efectivele sînt în creștere, iar suprafața a rămas aceeași. Cum ? Am extins in cultură plantele pentru siloz, ră- dăcinoasele și trifolienele. An de an, fertilizăm cu îngrășăminte organice în jur de 300 hectare plante de nutreț. La rădăcinoase facem trei prășite. Anul acesta am obținut 6 000 unități nutritive la hectar și 42 tone masă-verde. Evident, posibilitățile nu sînt epuizate".La Consiliul Agroindustrial Ulmeni, Gheorghe Crețu, inginer cu probleme de zootehnie, apreciază că furajele au fost asigurate in proporție de 103 la sută. Anul acesta s-au realizat 30 000 de tone suculente, față de 26 000 tone cit este prevăzut în plan. Un salt s-a făcut și în ceea ce privește oa- litatea, deoarece s-au cultivat suprafețe mari cu trifoliene. La Asociația Economică pentru îngrășarea Tineretului Taurin din Mireșu Mare există o bună experiență care s-a extins și la fermele zootehnice din Minau, UI-
Arăturile

(Urmare din pag. I)crări sînt nesatisfăcătoare, repre- zentînd. în seara zilei de 1 noiembrie doar 17 la sută din cele peste 5 milioane hectare care trebuie a- rate în această toamnă, cele mai mari restante inregistrîndu-se in județele Dolj. Teleorman. Tulcea. Bihor, Mureș, Caraș-Severin, Bis- trita-Năsăud.Intensificarea la maximum a ritmului arăturilor adinei de toamnă impune ca in toate unitățile agricole. dar mai cu seamă in cele unde lucrările sînt intirziate. activitatea mecanizatorilor să fie organizată în schimburi prelungite, precum și în două schimburi — de zi șl noapte. De asemenea, in multe unități a- gricole, creșterea ritmului de lucru este condiționată de eliberarea de coceni și alte resturi vegetale a terenurilor. astfel incit tractoriștii să poată lucra nestingherit. Pentru a se asigura mecanizatorilor front de lucru la arat, este absolut necesar ca toți cocenii care se mai află pe cimp să fie adunați și transportați la locul de depozitare a furajelor, lucrare la care au datoria să participe toți locuitorii satelor.Obiectivul prioritar în agricultură trebuie să-1 constituie, in aceste zile, folosirea intensă a mijloacelor mecanice la executarea arăturilor de toamnă. Intrucit stringerea recoltei și transportul acesteia s-au încheiat, este posibil ca 70—80 la sută din tractoare să fie concentrate la arături. Important este ca, pretutindeni, să se lucreze intens, zi de zi. Nu trebuie pierdut din vedere că 

Suciu, președintele consiliului agroindustrial. Sub supravegherea strictă a specialiștilor și a șefilor secțiilor de mecanizare s-a urmărit si realizat o arătură uniformă și la adincimea de cel puțin 30 centimetri". Aici, din cîte am constatat, plugurile au fost echipate cu scormonitori și grape stelate, astfel incit se realizează si uniformitatea arăturii. Totodată, reține atenția faptul că pentru producția anului viitor o parte din îngrășămintele naturale au fost administrate incă în perioada verii, iar în prezent un mare număr de cooperatori acționează Ia fertilizarea terenurilor cu îngrășămintele depozitate în cîmp, pe platforme, astfel incit cea mai mare parte a terenurilor să primească, in medie, cite 30 tone gunoi de grajd la hectar. Așa au procedat și conducerile unităților din cadrul consiliilor agroindustriale Iemut. Luduș, Ungheni, Sîngeorgiu de Mureș, unde realizările de pînă acum la arat sint superioare mediei pe județ.Faptul că intr-o serie de unități din alte consilii agroindustriale suprafețele arate pînă acum sint mici, impune ca peste tot in județ să fie intensificate eforturile pentru a a- sigura un mai mare front de lucru șl o mai bună utilizare a tractoarelor.
Gheorghe GIURGIU 
corespondentul „Scinteii*

meni, Sălsig. Lucăcești. Este vorba de prepararea furajelor prin drojdui- re. în unitățile din acest consiliu tot finul este adus in parcurile furajere. se vîrfuiesc șirele, se întreprind alte activități gospodărești. Fiind vorba de buna gospodărire a furajelor, un aspect mai puțin dorit l-am întîlnit la Cooperativa Agricolă Ulmeni. unitate în care, deși s-a realizat necesarul de furaje, lipsește mîrta bunului gospodar. Finarelor le lipsesc acoperișurile, șirele sint in dezordine, mai sînt baloți de paie care se degradează. Am fost asigurați că, îtț cel mai scurt timp, lucrurile vor intra pe făgașul normal. Furaje de bună calitate există și la ferma zootehnică de la Groși-Baia Mare. Șeful fermei. Anton Rohiăn, ne spune că s-au asigurat cantități sufi- ficiente pentru cele 750 de animale. Burta furajare și îngrijire a animalelor se vede și in cantitățile de lapte, care au ajuns la 9 litri — producție-marfă — de fiecare vacă furaiată. Rezultate bune în această privință au și cooperativele agricole Lăpușel, Recea, Mesteacăn. Iadăra, Mireșu Mare, Cimpulung la Tisa. La Asociația Economică pentru Creșterea Vacilor cu Lapte din Seini poate veni iarna. Inginerul Iacob Rus, directorul asociației, ne spune : „Din experiența anilor trecuți am învățat că, pe lingă adăposturi corespunzătoare mai e nevoie și de hrană. De aceea, am asigurat furaje în cantități suficiente și de bună calitate. Pentru prepararea lor am procurat utilajele necesare, iar distribuirea lor o facem cu remorci tehnologice".Baza materială asigurată, grija pentru sporirea efectivelor de animale, asigurarea unor cantități îndestulătoare de furaje sînt premise sigure că rezultatele în acest important sector al agriculturii Maramureșului vor fi, și pe timpul stabulație! din această iarnă, la nivelul exigentelor unei zootehnii eficiente.
Gheorghe PÂRJA 
corespondentul „Scinteii*

adinei de toamnădacă acum timpul se menține frumos, iar solul se ară ușor. în perioada următoare s-ar putea instala ploile și frigul. Iată de ce fiecare zi și fiecare oră trebuie folosite din plin la arat.Specialiștii șl cadrele de conducere din unități au datoria ca. în a- ceste zile, concomitent cu măsurile pe care le întreprind în vederea intensificării arăturilor de toamnă, să asigure efectuarea unor lucrări de cea mai bună calitate. Aceasta presupune respectarea adâncimii prevăzute. răsturnarea uniformă a brazdelor, incorporarea in Întregime a îngrășămintelor organice și a resturilor vegetale.în spiritul exigentelor formulate de tovarășul Nicolae Ceauș eseu In cuvintările rostite la recenta Plenară lărgită a C.C. al P.C.R. și cu prilejul „Zilei recoltei", organele și organizațiile de partid au datoria să acționeze mai activ in vederea creșterii răspunderii oamenilor muncii din agricultură pentru asigurarea condițiilor necesare sporirii recoltelor la nivelul exigențelor noii revoluții agrare. Important este ca. incă din aceste zile, să se depună eforturi ca în toate unitățile agricole să fie obținute recolte mari în anul viitor, ceea ce presupune. In primul rind, efectuarea de bună calitate a arăturilor de toamnă și fertilizarea unor suprafețe cit mai mari cu îngrășăminte organice. Eforturile depuse acum în această direcție vor fi răsplătite din plin prin sporurile mari de recoltă ce se vor obține in anul 1990.



SCINTEIA — vineri 3 noiembrie 7989 PAGINA 3

r tt FMGATIBEâ GOMOSULUI M XIV-LEA Ala îAlTiBlMI
® Experiența acumulată în munca po- 

ntico-orgamzatorică - valorificată cu cca 
mai mar® atenție, îmbogățită și perfecțio
nată continuu @ Creșterea răspunderii fie

cărui comunist, a organelor de conducere 
colectivă pentru -tadepli^rea sarcinilor în
credințate ® în cehtirul muncii poiitico-e^u- 
calive - însușirea și aplicarea în viață a

principilor fundamental© alo politicii parti
dului ce construct© cociaiistă @ Critica și*  
autocritica afirmate în activitatea de zi cu zi 
a fiecărui comunist, și nu numai în ședințe./o mijlocul oamenilor munciiîn exercitarea rolului său conducător, partidul — centrul vital al națiunii — acționează nu deasupra societății," ci din interiorul organismelor sociale, din interiorul colectivelor de muncă prin organizațiile sale, prin masa comuniștilor. Această idee principială, puternic reliefată în Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la recenta Plenară lărgită a C.C. al P.C.R. și in Tezele pentru Congresul al XIV-lea al partidului, a reprezentat, explicit și implicit, una din coordonatele de fond ale desfășurării Conferinței organizației de partid din sectorul 4 al Capitalei.Conferința a constituit, de asemenea. un minunat prilej pentru participant de a-și exprima. în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din sector, adeziunea unanimă la Hotărîrea adoptată de Plenara C.C. al P.C.R. din 27—28 iunie a.c. cu privire la realegerea tovarășului Nicolae Ceausescu in suprema funcție de secretar general al partidului. Ia Congresul al XIV-lea. chezășie a edificării cu succes a societății socialiste multilateral dezvoltate. a inaintării ferme a patriei spre cele mai înalte culmi de progres si civilizație.Din darea de seamă si din dezbaterile din conferință s-au desprins numeroase aspecte edificatoare pen

Educația politico-ideologică, 
factor- important în iitâeplinra sarcinilor economice„Participind la Conferința organizației orășenești de partid Toplița. fiecare dintre noi avem în minte chipul nou al localităților noastre, renăscute din temelii in anii de după Congresul al IX-lea. Azi, To- plița nu se mai identifică doar cu tîrgușorul de pe Mures. de la poalele Munților .Călimani. respectiv ca o localitate modestă, situată într-un pitoresc peisaj — se arată in darea de seamă prezentată conferinței —. ci a devenit, datorită investițiilor alocate de stat, noilor obiective industriale si social-cultu- rale ridicate prin munca locuitorilor săi. un adevărat reper . pe harta e- conomică a județului Harghita si a tării, un centru. urban cu. semnificative valențe edilitare". • ■ -Comuniștii, oamenii muncii din acest oraș au obtinut bune rezultate și în perioada analizată : o producție industrială suplimentară în valoare de 280 milioane lei. însemnate cantităti de produse fizice peste plan, importante economii de materii prime, materiale si energie, au crescut, mai ales in acest an. producțiile în unitatea agricolă cooperatistă a orașului, a sporit volumul desfacerilor de mărfuri, s-a dezvoltat activitatea de mică industrie si prestări de servicii. Oprindu-se pe scurt asupra'acestora, darea de seamă și participantii la dezbateri au subliniat necesitatea afirmării mai puternice in activitatea comitetului orășenesc de partid a unui stil de muncă mai dinamic, mai implicat in problematica economico-socială a orașului, menit să imprime un accentuat spirit revoluționar în fiecare organizație de partid. în toate colectivele de muncă...în anii actualului cincinal. în întreprinderea noastră s-au pus in funcțiune 20 de noi capacități de producție. Datorită efortului întregului personal muncitor, fiecare dintre acestea a atins parametrii proiectați. asigurînd economiei naționale o largă varietate de produse — spunea comunistul Virgiliu Boac, directorul Combinatului de Prelucra

Cu exigență comunistă despre răspunderile comuniștilorAtît darea de seamă, cit si partici- P'intii la dezbaterile din cadrul Conferinței organizației de partid a municipiului Alexandria au evidențiat profundele transformări din anii ce au urmat. Congresului al IX-lea în toate domeniile activității economico-sociale. Mutații fundamentale, care se constituie in mărturii de netăgăduit ale justeței și consecventei politicii Partidului Comunist Român de repartizare rațională, echilibrată a forțelor de producție De întreg teritoriul tării. Iată si cîteva argumente semnificative : au fost alocate pentru investiții 15 miliarde lei.' drept urmare producția industrială a crescut de 44 ori. iar numărul personalului muncitor a sporit de 10,4 ori : s-au construit 14 300 apartamente si s-au realizat alte importante lucrări edilitar-gospodărești : s-au dat în folosință unităti comerciale în suprafață de 38.8 mii metri pătrați, volumul desfacerilor de mărfuri sporind de 7 ori.Pentru toate aceste mărețe împliniri. în numele comuniștilor, al tuturor locuitorilor reședinței județului Teleorman delegații la conferință au exprimat cele mai calde mulțumiri și via recunoștință față de conducătorul încercat al partidului si statului, cel mai iubit fiu al poporului, -tovarășul Nicolae Ceaușescu. dîndu-se glas adeziunii fierbinți la propunerea cu privire la realegerea sa în înalta funcție de secretar general al Partidului Comunist Român, garanție sigură a construirii cu succes a societății socialiste multilateral dezvoltate pe pămîntul României.„Profundele prefaceri revoluționare, po întreg cuprinsul patriei, constituie un exemplu grăitor, care ilustrează ce poate să realizeze un popor liber și independent, stăpin pe soarta sa, cum este poporul român, care urmează cu încredere partidul comu

tru modul în care comuniștii, organizațiile de partid au reușit să conducă si să mobilizeze colectivele de muncă pentru realizarea si depășirea sarcinilor de plan, pe temeiul valorificării superioare a resurselor existente. Astfel, colectivele de oameni ai muncii au obținut în perioada analizată o depășire a olanului la producția-marfă industrială de peste 1.5 miliarde lei. Unitățile sectorului au beneficiat de un volum de investiții de peste 13 miliarde lei. concre- tizindu-se în punerea în funcțiune a 35 de noi capacități de producție. Prin măsurile stabilite in programele . de perfecționare a organizării si modernizare a producției, prin antrenarea mai susținută a cadrelor tehnice au fost introduse în fabricație 583 de produse si 194 tehnologii noi si modernizate, fapt ce a asigurat înnoirea producției în proporție de 78 la sută și economisirea unei importante cantităti de energie si materiale.Toate acestea sînt mărturii ce pun în lumină preocupările organizațiilor de partid de a perfecționa activitatea politico-organizatorică. de a imprima stilului si metodelor de muncă girul unei eficiențe sporite, în consens cu cerințele etapei ce o străbatem. cu obiectivele prefigurate în documentele programatice pentru marele forum al comuniștilor 

re și Exploatare a Lemnului. Desigur. realizarea cu multe zile în avans a planului pe trei ani și 10 luni se constituie în expresia materializată a hotărîrii noastre de a întîmpina Congresul al XIV-lea al partidului cu noi si însemnate fapte de muncă, a mobilizării colectivului de a depăși unele neajunsuri și a ridica continuu calitatea produselor. Dar pentru a , ne situa la nivelul cerințelor prefigurate în documentele programatice ale Congresului al XIV-lea. mai avem multe de făcut. în primul rind in planul educării moral-politice a fiecărui comunist. , a fiecărui membru al colectivului nostru, pentru o mai largă .Implicare a tuturor, muncitorilor si -specialiștilor în< aMîunea de organizare și modernizare a producției, de implementare a noilor tehnologii și valorificare superioară a masei lemnoase. Iată de ce propun ca. în centrul activității de educare comunistă. revoluționară a oamenilor muncii. comitetul orășenesc de partid să situeze cu mai multă fermitate dezbaterea si însușirea problemelor fundamentale ale - politicii economice a partidului, să promoveze metode noi, experiența valoroasă pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan“.Referindu-se la aceeași idee, alți vorbitori, printre care Paraschiva Ciobotă, secretar al comitetului de partid de la întreprinderea de Tricotaje, și Lucica Nistor, secretar al comitetului de partid de la Fabrica de încălțăminte, au insistat De cerința ridicării nivelului pregătirii profesionale, componentă de esență a profilului omului nou. constructor conștient si competent al orîn- duirii socialiste. Ambele întreprinderi dispun de forță de muncă tinără. dar si de sarcini tot mai sporite la export. Dar. așa cum s-a relevat în conferință. încă nu s-a făcut totul pentru a se munci fără reproș, pentru'a realiza numai produse de înaltă calitate.Asigurarea unei noi calități în munca comuniștilor, a personalului 

nist. partid al clasei muncitoare, ne strălucitul său conducător, tovarășul Nicolae Ceausescu. Marile succese obținute reprezintă o concludentă ripostă dată acelor cercuri reacționare. ostile socialismului, care denigrează grandioasele înfăptuiri ale poporului nostru sub conducerea partidului1* — argumenta in conferință Constantin Drăghici, delegatul organizației de partid de la întreprinderea de Rulmenți.Intr-un climat de exigentă si înaltă responsabilitate, participantii la dezbateri au evidențiat si unele neajunsuri din activitatea organizației municipale de partid Alexandria, lipsuri care au diminuat capacitatea de mobilizare politico-organizatorică pentru valorificarea superioâră a resurselor umane și materiale, de afirmare. prin fapte, a spiritului revoluționar al comuniștilor. Si este meritoriu că numeroși vorbitori nu s-au limitat doar la numirea unor neîmpli- niri. ci au arătat cu exigență cauzele acestora, propunînd. totodată, soluții pentru așezarea întregii activități pe făgașul normal. In intervențiile lor. comuniștii Ion Tudor — delegat al organizației de partid de la întreprinderea de Panouri si Tablouri Electrice. Ștefan Piesa — delegat al organizației de partid de la întreprinderea de Morărit. Panificație și Produse Făinoase. Viorica Mitu — delegat al organizației de partid de la Filatura de Bumbac. Marin Popa — delegat al organizației de partid de la întreprinderea Mecanică „Islaz**  — s-au referit pe larg. în lumina prevederilor proiectului Programului-Directivă și Tezelor pentru Congresul al XIV-lea la necesitatea promovării acelor forme si metode ale activității politice de educație partinică, capabile să determine intensificarea eforturilor consacrate proceselor de moder

români. Experiența multor organizații de partid din sector confirmă încă o dată că numai prin deplasarea centrului activității de partid in verigile de bază, in mijlocul oamenilor. la locul lor de muncă, așa cum cere cu o deosebită insistentă tovarășul Nicolae CeauSescu. organizațiile de partid isi pot afirma plenar rolul conducător în toate sectoarele vieții economico-sociale. în concen- trareă energiilor oamenilor muncii spre obiectivele fundamentale ce urmează a fi realizate.In perspectiva acestor -cerințe, pornind de la realitățile existente, in luările lor de cuvînt par.ticipantii la conferință au abordat, critic si autocritic. aspecte multiple privind sporirea eficientei muncii de partid, necesitatea integrării ei in problematica de actualitate a fiecărui colectiv. prin afirmarea unui puternic spirit combativ fată de lipsuri și neajunsuri. Astfel, s-a relevat că unele unităti nu si-au îndeplinit în totalitate planul la producția fizică, nu au realizat integral sarcinile prevăzute Ia export, au depășit nivelul cheltuielilor materiale, au rămîneri în urmă în asimilarea de produse noi. înregistrează niveluri scăzute de productivitate fată de dotarea tehnică ce o dețin, efect direct al unei slabe preocupări pentru modernizarea proceselor de producție. Darea 

din unitățile prestatoare de servicii și comerciale, situarea activității lor la nivelul solicitărilor mereu cres- cînde ale cetățenilor orașului, formarea unei atitudini ferme împotriva practicilor dăunătoare care mai persistă în sistemul serviciilor și al desfacerilor de mărfuri au fost idei reliefate pregnant de Maria Ciobotă, Elena Cioată, Valeria Pop. care au propus comitetului orășenesc de partid, organizațiilor de partid din aceste sectoare să acorde o importantă mai mare acțiunilor de e- ducație juridică, promovării principiilor eticii si echității socialiste.„Este adevărat, orașul nostru are o ncuiă . și mîndră înfățișare. Ea se datorește muncii pline de abnegație. -determinată- de înalta conștiință revoluționară a locuitorilor. Dar. așa cum s-a arătat în darea de seamă, se înregistrează încă destule lacune resimțite în volumul și calitatea activității productive, în participarea redusă a unor tineri la acțiunile de bună gospodărire și înfrumusețare a localității noastre.. Este de datoria noastră — arăta Natalia Doltea, președinta consiliului orășenesc de educație politică și cultură socialistă — ca prin toate formele și metodele muncii politice de masă să asigurăm educarea civică. revoluționară, patriotică a tuturor oamenilor muncii, și în primul rind a tinerei generații".Dind glas mindriei pentru tot ceea ce s-a făcut în orașul lor. datorită grijii permanente a conducerii partidului. pentru noile condiții de muncă și viată asigurate locuitorilor, participanții la conferință si-au exprimat adeziunea deplină la Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R., privind realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu. la Congresul al XIV-lea. în suprema funcție de secretar general al partidului — chezășia sigură a înaintării societății noastre pe drumul socialismului si comunismului.
Nicolae ȘANDRU corespondentul „Scînteii"

nizare a producției, stimularea climatului creator, promovarea curajoasă a unor soluții tehnice prin a căror aplicare să se obțină reducerea consumurilor materiale și. energetice, creșterea productivității muncii. o eficientă economică sporită. S-a arătat deschis că organele și organizațiile de partid trebuie să ia o atitudine mai fermă față de fenomenele de indisciplină tehnologică si a muncii. de risipă, de neglijentă in gospodărirea averii încredințate de societate.în acest context, ing. Constantin Oțelea. delegat al organizației de partid de la Cooperativa Agricolă de Producție arăta : ..Deși anul acesta s-au obtinut cele mai mari recolte la griu. porumb, soia, floarea-soarelui. raportîndu-ne la posibilitățile noastre. Ia producțiile realizate de unitățile fruntașe, trebuie să recunoaștem că nu am făcut totul pentru punerea deplină în valoare a fondului funciar si a celorlalte rezerve de care dispunem. în unele ferme potențialul pămîntului nu a fost utilizat la capacitatea reală, s-au manifestat acte de indisciplină, o slabă muncă de îndrumare si control. Este de datoria noastră să tragem maximum de învățăminte din aprecierile tovarășului Nicolae Ceaușescu. reînnoite cu prilejul sărbătoririi „Zilei recoltei" privind valorificarea deplină a marilor posibilități De care le oferă agricultura socialistă".în aceeași ordine de idei — a du- nerii în valoare a ootentialului de care disoune fiecare unitate, a imolicării activității oolitico-organi- zatorice în înfăptuirea obiectivelor de muncă — comuniștii Ion Moraru — președintele Comitetului municipal de educație politică si cultură socialistă. Dida Nedclcu. delegat al organizației de partid din comerț. Stana Alexc. președintele Consiliului 

de seamă prezentată, numeroși vorbitori au subliniat că toate aceste deficiente sînt deopotrivă neajunsuri ale activității comuniștilor. reflec- tînd insuficienta cuprindere si folosire a tuturor pîrghiilor muncii po- litico-organizatorice. existenta unui climat de automultumire care au favorizat apariția, pe alocuri, a unor manifestări de formalism si rutină. Criticind asemenea neajunsuri, delegații au relevat, totodată, căile, si remediile pentru înlăturarea lor, pentru îmbunătățirea substanțială a muncii concrete de zi cu zi desfășurate de fiecare organizație de partid. Dintre numeroasele opinii 'exprimate în această privință consemnăm : o mai judicioasă repartizare de sarcini concreta fiecărui membru de paptid și urmărirea atentă, perseverentă a îndeplinirii lor. (Virgil Ilie. secretarul comitetului de partid de la întreprinderea de Mașini Grele București) : întărirea controlului pe toate treptele, astfel încit acesta să nu se reducă la inspecții formale, de rutină, ci să constituie un sprijin efectiv în înfăptuirea hotărîrilor și măsurilor adoptate (Eugenia Lazăr. secretarul comitetului de partid de la întreprinderea .,Apollo1*) ; creșterea răspunderii comuniștilor. îndeosebi a celor cu funcții de conducere, fată de îndeplinirea atribuțiilor încredințate (Ion Gheorghe. secretarul comitetului de partid de la întreprinderea Mecanică de Utilaj Chimic) ; folosirea judicioasă si eficientă a activului de partid, prin antrenarea sistematică și*  operativă a acestuia la rezolvarea problemelor cu care se confrun'ă unitatea (Mihaela Vasilescu. directoarea întreprinderii ..Flamura Roșie11) : îndrumarea si sprijinirea mai susținută a organizațiilor de masă și obșteșii. a organismelor democrației munci toresti-revolutionare (Gheorghe Știr, secretarul comitetului de partid de la întreprinderea de Amenajare Complexă si Exploatare a Riului Dîmbovița).Componentă inseparabilă a activității de partid în întregul său. munca politico-educativă a ocupat, în cadrul dezbaterilor un loc deosebit, relevîndu-se necesitatea racordării ei la imperativele formării, omului nou, profund implicat si pe deplin conștient de îndatorirea patriotică de a participa, prin munca sa cotidiană, la înfăptuirea programelor de înflorire multilaterală a patriei. Tocmai de aceea delegații Elisabeta Grigore, Dorel Burlacu si Maria Pop au insistat asupra îmbogățirii conținutului muncii politico-educative spre ■ a-i conferi, valențe formative de substanță. combățîndu-se tendințele .de- festivism si superficialitate, apelarea la șabloane si generalități neconvingătoare.Comuniștii, indiferent de locul in care lucrează, sînt oamenii fantelor : oameni de acțiune, promotori ai noului, exigente in primul rind cu munca proprie. care-si măsoară neîncetat forțele în confruntarea cu problemele tot mai complexe, mai dificile, hotăriti să le rezolve. să depășească greutățile, depășindu-se astfel ne ei înșiși. Iată de ce în hotărîrea adoptată si-a găsit expresie voința comuniștilor din unitățile economice si sociale ale sectorului de a milita cu fermitate si responsabilitate pentru ca fiecare organizație de partid să se afirme puternic in viața si activitatea colectivelor de muncă, să soluționeze cu operativitate sarcinile deosebite ce le revin in acest an Si pe întregul cincinal, să pregătească condițiile pentru îndeplinirea obiectivelor din documentele pentru cel de-al XIV-lea Congres al partidului, ridicînd pe o treaptă superioară calitatea întregii munci de partid, in concordantă cu exigentele formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu in magistrala Expunere la recenta plenară lărgită a C.C. al P.C.R.
Consîanfisi VARVARA

municipal al sindicatelor. Petre Io- nescu — delegat al organizației de partid de la Procuratură. Lucian Militam —- secretarul Comitetului Municipal al U.T.C. — au adus in atenție necesitatea îmbunătățirii activității politico-educative desfășurate de organele si organizațiile de partid, de organizațiile de masă si obștești pentru întărirea spiritului militant, a fermității si combativității revoluționare. pentru respectarea si aplicarea întocmai a principiilor eticii si echității socialiste, a legilor tării. Raportîndu-se la exigențele formulate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceausescu, vorbitorii au cerut ca noul comitet municipal de partid să acorde, în perioada următoare, prin forme si metode specifice, o mai mare atenție educării comuniștilor, a celorlalți oameni ai muncii in spiritul minunatelor tradiții patriotice, revoluționare ale partidului si poporului, ale' solidarității internaționale, luîndu-se atitudine hotărîtă fată de mentalitățile străine concepției noastre despre lume si viată, fată de ideologia burgheză si propaganda anticomunistă.în vederea îndeplinirii exemplare a înaltelor îndatoriri ce revin organelor si organizațiilor de partid din municipiul Alexandria, conferința a adoptat un complex program care conține măsuri de largă perspectivă și amplă cuprindere a tuturor domeniilor activității economice, organizatorice si politico-educative, măsuri menite să asigure cadrul organizatoric necesar înfăptuirii marilor obiective ce revin comuniștilor, celorlalți oameni ai muncii din această localitate în lumina documentelor programatice pentru cel de-al XIV-lea Congres al partidului.
Stan ȘTEFAN corespondentul „Scînteii"

Măsuri si hotărîri
9bine fundamentateIn atmosfera de puternică efervescență politică. înaltă răspundere si exigentă revoluționară, proprie a- cestei perioade premergătoare Congresului al XIV-lea. s-a desfășurat și Conferința organizației municipale de partid Vaslui. Intr-o impresionanta unitate de, cuget și unanimitate de voință, participanții și-au exprimat entuziasta adeziune la istorica opțiune privind realegerea, la Congresul al XIV-lea, a tovarășului Nicolae Ceaușescu în un? ia sjuremu de sacre.a • general al partidului, precum și la documentele programatice pentru apropiatul forum al comuniștilor români.Municipiul Vaslui de astăzi, reconstruit din temelii, s-a subliniat cu îndreptățire in darea de seamă, reprezintă o măreață ctitorie a glorioasei epoci inaugurate de Congresul al IX-lea. Realizare a partidului nostru, a orînduirii noastre socialiste. Vasluiul obține in prezent o producție-marfă industrială de a- proape 8 miliarde lei. de 25 de ori mai mare decit în 1965, iar celor aproape 80 de mii de locuitori (de peste patru ori mai multi fată de același an) li. s-au pus Ia dispoziție 16 mii de apartamente si numeroase edificii social-culturșle. de învătă- mint, de ocrotire a sănătății ș.a. S-a reliefat, de asemenea, cu mindrie, că, in perioada ce a trecut din acest cincinal, pe cele trei noi și moderne platforme industriale s-au înregistrat rezultate remarcabile în activitatea economico-socială. A fost obținută o productie-marfă suplimentară de aproape 930 milioane lei. din care 100 milioane în 10 luni din acest an. materializată in pro-- duse de mare necesitate pentru e- conomia națională. însemnate' depășiri înregistrindu-se si la ceilalți indicatori economici. îndeosebi la productivitatea muncii. Numai prin aplicarea măsurilor de modernizare, volumul producției a crescut în 10 luni, cu 120 milioane lei. iar beneficiile cu peste 100 milioane lei. re- dueîndu-se substantial cheltuielile totale și materiale de producție.Intervențiile celor aproape 20 de participante la dezbateri, efectuind o profundă și exigentă analiză a modului in care au acționat organele și organizațiile de partid în perioada a.tj.aUzață^...nii..ș.-.au oprit doar la aceste xșj-jlitșări și nu au dat . dovadă' oe 'a'Utomulțutnire. ci. în ' spiritul' cerințelor formulate în documentele pentru Congresul al XIV-lea, au . reliefat pe larg experiența înaintată și metodele utilizate, au arătat deschis lipsurile si neajunsurile manifestate, au dezvăluit cauzele si au propus soluții care să ducă, în continuare, la ridicarea eficienței activității în toate domeniile.„Datorită sprijinului si ajutorului permanent din partea biroului si comitetului municipal de partid, tot mai multe întreprinderi s-au ridicat în rîndul unităților fruntașe, accentua Nicolae Pascu. delegat al organizației de partid, director al întreprinderii de Materiale Izolatoare PREMI, distinsă in acest , an cu înaltul titlu de „Erou al Muncii

Prezentul și perspectiva 
abordate cu aceeași răspundereO trăsătură comună a luărilor de cuvînt pe marginea dării de seamă prezentate la Conferința organizației de partid a municipiului Bistrița a constituit-o strînsa Împletire a mindriei comuniștilor din această străveche, dar mereu tînără așezare transilvană pentru marile înfăptuiri din anii socialismului cu răspunderea pentru viitorul acestui municipiu ferm ancorat pe coordonatele progresului și civilizației întregii țări. Vorbitorii au evocat marile cetăți industriale ce figurau doar in planuri temerare după Congresul al IX-lea al partidului — azi prezente în moderna platformă bistrițeană, marile ansambluri de locuințe — azi adrese concrete ale familiilor de oameni ai muncii din zonele Andrei Mureșanu, Petre Ispirescu, Ștefan cel Mare, Independenței Sud și Nord, modernele lăcașe de cultură sau spațiile de agrement,- adevărate „vitrine ale orașului". Aprecierea vizionară a tovarășului Nicolae Ceaușescu, cu ocazia unei vizite efectuate aici, că Bistrița va crește ca un Făt-Frumos a căpătat întruchiparea vie în orașul de sub dealul Codrisorului. Iar recenta vizită a iubitului conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu a conturat noi și luminoase perspective străvechiului oraș, stimu- lind și mai mult dirzenia revoluționară a comuniștilor, a tuturor bis- trițenilor, in hotărîrea de a înfăptui neabătut obiectivele conturate în documentele programatice a'e Congresului al XIV-lea al partidului.Produsele industriei bistrițene, practic inexistentă înainte de Congresul al IX-lea al partidului, sînt astăzi bine cunoscute nu numai în țară, ci și în peste 30 de state ale lumii : mijloace de automatizare electrotehnice, articole de mecanică fină, utilaje tehnologice, sticlărie pentru menaj, mobilă fină etc. în pas cu cerințele calității, oamenii muncii din industria bistrițeană, in frunte cu comuniștii, au aplicat anul acesta 346 măsuri de modernizare și înnoire a producției, ceea ce a permis ca peste 77 la sută din produsele industriale să fie înnoite.Asociind însă firesc mîndria pentru rezultatele obținute oină acum cu lucidilatea față de cerințele dezvoltării, comuniștii au subliniat fap

Socialiste". Dar chiar dacă rezultatele pe ansamblul municipiului sînt bune, trebuie să recunoaștem că, atît timp cit un număr de unităti. e a- devărat. mic. nu-și îndeplinesc sarcinile economice înseamnă că stilul și metodele de muncă ale organului municipal sînt încă susceptibila de îmbunătățiri. El trebuie să-și perfecționeze în continuare munca, să acționeze mai susținut, diferențiat. in funcție de condiții și să a- dopte soluții adecvate pentru ca activitatea de conducere. îndrumare și control desfășurată să aibă peste tot efectul cerut și sconta.".„Sintem unicii producători din tară de servomecanisme. ventilatoare de mină și unele tipuri de re- ductoare industriale — arăta la rîndul său Mihai Cărare, secretarul comitetului de partid de la întreprinderea Mecanică. Organizația noastră, colectivul nostru sint adine pătrunse de marea răspundere ce ne revine în îndeplinirea planului la aceste produse. De aceea, înlăturind grabnic unele carențe, vom insista și mai mult pentru asimilarea unor noi tehnologii și acoperirea cu comenzi a tuturor capacităților de producție, vom formula și da sarcini precise, cu termene și responsabilități concrete pentru fiecare organizație, colectiv și compartiment de producție și ne vom concentra forțele în vederea realizării lor. deoarece cu toate că am depășit volumul producției-marfă prevăzute. nu ne-am îndeplinit sarcina de a livra beneficiarilor in totalitate și la termenele respective numărul acestor produse".Ca o dominantă. în cuvîntul multor vorbitori, s-a aflat necesitatea perfecționării in toate domeniile.„Colectivul unității noastre a reușii să depășească, să treacă peste unele serioase greutăți ce persistau de mai mult timp — arăta Florica Nălornițâ, secretarul comitetului de partid de la întreprinderea „Textila" — fapt ce se datorează in primul rind eforturilor stăruitoare depuse, muncii de îmbunătățire a pregătirii politice și profesionale de perfecționare a activității de partid, de ridicare a răspunderii cu care este învestit comitetul de partid, fiecare comunist". Rezultatele obținute pînă acum reprezintă măsura bogatei activități desfășurate,- spunea Aurica Tobol, președinta Consiliului municipal al sindicatelor. Cu toate acestea, în spiritul documentelor programatice pentru apropiatul forum al comuniștilor. trebuie să întreprindem în continuare noi măsuri și să organizăm noi activități, să coordonăm mai bine pregătirea politică si profesională a oamenilor muncii, să dezvoltăm gindirea economică si spiritul de răspundere, să organizăm temeinic realizarea la timp a măsurilor din programele de modernizare a producției".Această importantă arie tematică a fost, abordată și adincită si in cuvîntul tovarășilor Ștefan Mocanu. directorul întreprinderii de Apara

tul că marile capacități industriale, create prin efortul eroic al întregii țări, trebuie folosite în întregime, stabilind măsuri concrete care să asigure, prin utilizarea corespunzătoare a utilajelor, o creștere cu cel puțin 20 la sută a valorii producției- marfă în anul 1990, iar la sfîrșitul cincinalului viitor — o dublare a acesteia. înalta răspundere pentru dezvoltarea intensivă a economiei bistrițene a fost însoțită, în luările de cuvint, de preocupările privind noua calitate a vieții tuturor cetățenilor municipiului. „Ne mîndrim pe bună dreptate că aproape 80 la sută din cetățenii municipiului nostru locuiesc în apartamente noi, că numai in anii care au trecut de la Congresul al XIII-lea al partidului alte aproape 2 000 de familii s-au mutat in apartamente noi — sublinia Aurel Suciu, președintele consiliului municipal al sindicatelor. Dar nu putem trece cu vederea faptul că detașamentul de constructori, in rîndul căruia acționează și un număr mare de comuniști, a rămas dator cetățenilor cu aproape 300 apartamente. Iată cum nefolosirea corespunzătoare a utilajelor și materialelor de construcții, neimplicarea eficientă a organizațiilor de partid în soluționarea problemelor economice, in exercitarea controlului asupra organismelor de conducere democratică se răsfrînge nemijlocit asupra neindeplinirii planului și, implicit, asupra condițiilor de viață ale oamenilor". „Sarcina de a dubla valoarea producției-marfă industriale a municipiului in viitorul cincinal— a spus la rindul său maistrul Alexandru Nerdaru, secretar al comitetului de partid de la Combinatul de Prelucrare a Lemnului Bistrița — este însoțită de prevederea construirii, în aceeași perioadă, pentru oamenii muncii a incă 3 400 apartamente. Deci, alte 3 400 familii se vor muta în case noi, confortabile. Dar oricît de impresionante ar fi cifrele, principalul lucru rămîne calitatea lucrărilor de finisaj. De ce se lucrează incă ori-, cum, nu la nivelul calitativ cerut ?“. „întreținerea acestui bun de preț, care este fondul locativ, nu este de conceput fără conlucrarea strînsă cu beneficiarii acestuia — locatarii— mulți dintre ci fiind comuniști — sublinia, la rîndul său, Viore! Ctmea, secretarul comitetului de partid de 

te de Măsură si Control. Aneta Po- povici, secretarul comitetului de partid de la întreprinderea de Confecții. Adrian Porumboiu, directorul I.C.S.A.A.P.. Marcel Honciuc, directorul întreprinderii de Prelucrare a Lemnului ș.a.Imperativul intensificării activității ideologice si politico-educative, al sporirii combativității și intransigentei față de lipsurile existente, fată de unele aspecte de formalism, de îngăduință și de justificare a ne- implinirilor a fost abordat in cu- vintul celor mai multi dintre vorbitori. Constantin Iovu, șel’ul brigăzii nr. 1 a I.A.C.M. spunea:- „După cum știm, în general sînt întocmite judicioase programe de activități, se adoptă măsuri și hotărîri bine fundamentate, dar, de ce să nu o spunem. in unele domenii, cum este cel al investițiilor, continuă să se mențină numeroase si serioase lipsuri. ceea ce a făcut, ca planul la construcția de locuințe să nu fie îndeplinit decit în proporție de 60 la sută. Trebuie ca atît comitetul municipal, cit și celelalte organe și organizații de partid, noi toti să intervenim hotărit. să ne intensificăm munca organizatorică si po- litico-educativă de ridicare a conștiinței. a răspunderii tuturor lucrătorilor din acest domeniu si mal ales de organizare practică a îndeplinirii sarcinilor, de sporire a exigenței, a spiritului critic si autocritic. In acest sens am fi dorit să auzim în conferință și cuvîntul altor tovarăși care făspund direct de acest sector. Altminteri,, orice control, orice discuție sînt ineficiente, formale, cei însărcinați să realizeze aceste măsuri aducînd în continuare justificări. în loc să caute mijloace, soluții operative de rezolvare a problemelor".In lumina orientărilor si cerințelor subliniate din nou de tovarășul Nicolae Ceausescu la recenta Plenară lărgită a C.C. al P.C.R.. participantei la dezbateri. între care Felicia Gologan. Constantin Cozma, Corina Ieșanu. Vasile Pruteanu ș.a.. au arătat că, o dată cu utilizarea in mai mare măsură în activitatea politică. educativ-formativă a marilor realizări socialiste, a unor argumente puternice, convingătoare, trebuie să sporească intransigenta și combativitatea fată de price tendință și incercare. din partea unor ideologi străini, de defăimare a socialismului. de diminuare a rolului conducător al partidului, de amestec în treburile interne si destabilizare a situației din unele țări socialiste. Remarcabilele rezultate obținute de poporul nostru în edificarea socialismului demonstrează superioritatea și umanismul orînduirii noastre, care are la bază proprietatea socialistă și noile relații de producție si repartiție, forța, tăria și invincibilitatea ideilor socialismului științific, ale politicii partidului nostru comunist.
PeSiru NECULA corespondentul „Scînteii”

la întreprinderea Județeană pentru Gospodărirea Comunală și Loca- tivă. In activitatea noastră insă, noi am neglijat adesea sesizările primite de la asociațiile de locatari și am fost și sintem pe bună dreptate criticați".Noua calitate a muncii, noua calitate a vieții înseamnă, de fapt, o nouă calitate a omului. Idee subliniată de Dan Luptan, prim-secretar al Comitetului Municipal al U.T.C. Arătînd că puternicul detașament de 23 000 de uteciști își aduce o contribuție remarcabilă la întreaga activitate economico-socială a municipiului, mai ales in unitățile platformei industriale, vorbitorul a subliniat necesitatea ca preocupările organizațiilor U.T.C. pentru pregătirea și perfecționarea profesională a tinerilor să fie intensificate, în spiritul cerințelor formulate de secretarul general al partidului, pentru a fi in pas cu cerințele revoluției tehnico-științifice". „Formarea unui om pe măsura faptelor sale este o înaltă îndatorire a întregii societăți, dar mai cu seamă a slujitorilor învățămîntului, arăta Rodica Cojocaru, secretar al biroului organizației de bază de la Liceul Andrei Mureșanu. Educarea tineretului prin muncă și pentru muncă trebuie să constituie — așa cum ne cere secretarul general al partidului — o preocupare majoră și a organizațiilor de partid din școli, domeniu în care cea mai bună autocritică trebuie s-o constituie rezultatele muncii noastre viitoare".Analizîndu-și temeinic activitatea, într-un pronunțat spirit critic și autocritic, reprezentanții puternicului detașament al comuniștilor bis- trițeni au adoptat un amplu plan de dezvoltare economico-socială a municipiului in perioada 1991—1995, exprimîndu-și hotărîrea de a-și consacra întreaga lor capacitate și putere de muncă înfăptuirii neabătute a documentelor ce vor fi adoptate de Congresul al XIV-lea al partidului, de a-și perfecționa continuu stilul de muncă, a cărui expresie concretă s-o reprezinte rezultatele superioare în muncă.
Laurențiu DUȚA 
Gheorgise CRIȘAN
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CALITATEA MUNCII, TEMEIUL CALITĂȚII VIEȚII

ASPIRAȚIA CONTINUĂ SPRE NOU
-condiția vitalității unei societăți înaintate

„Conform prevederilor înscrise in proiectul Programului-Di- 
rectivă al celui de-al XIV-lea Congres , partidul nostru va acționa, 
în viitorul cincinal, în perioada pină în anul 2000 și primul deceniu 
al mileniului trei, pentru continuarea dezvoltării armonioase a for
țelor de producție, perfecționarea relațiilor de producție, a tuturor 
raporturilor sociale, realizarea unei noi calități a muncii și vieții, 
întărirea democrației muncitorești-revoluționare, participarea tu
turor cetățenilor la conducerea societății, manifestarea deplină a 
personalității umane”.

(Din Tezele pentru Congresul al XIV-lea al P.C.R.)Corespunzător unei concepții constant afirmate în documentele partidului nostru. tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU sublinia : „Este necesar să acționăm cu toată hotărirea pentru îndeplinirea în cele maî bune condiții a planurilor de dezvoltare economico- socială pe acest an și pe întregul cincinal, asigurînd trecerea tării noastre la un nou stadiu de dezvoltare, realizarea unei noi calități a muncii și vieții întregului nostru popor". Secretarul general al partidului accentua astfel, din nou, importanța și semnificația deosebită a asigurării faptice a conceptului de nouă calitate a muncii și vieții, idee orientativă centrală, idee-far a întregii opere de dezvoltare econo- mico-socială a țării.Prin raportare continuă la noile cerințe ale vieții, conceptul de nouă calitate se îmbogățește pe măsura acumulării de experiență practică și prin noi elucidări teoretice, datorate documentelor fundamentale ale partidului nostru. Astfel, Tezele pentru Congresul al XIV-lea al P.C.R. promovează sensuri și orientări de o deosebită profunzime, cum ar fi acelea ce explică și definesc conținutul conceptelor și noțiunilor de societate socialistă multilateral dezvoltată, de civilizație, umanism autentic, probleme fundamentale ale omului, ce precizează raportul obiectiv dintre indicatorii materiali cantitativi ai nivelului de trai și calitatea relațiilor interumane, premisele demnității, libertății autentice, alte elemente și laturi de bază ale progresului social.Generos prilej de aprofundare a politicii constante a partidului nostru și de acțiune practică în spiritul ei. Tezele pentru Congresul al XTV-lea determină reflecții și opinii demne de toată atenția, în această perioadă, în care documentele pentru Congres se află în dezbaterea întregului popor. O atestă și ideile, nuanțele, argumentele conturate cu prilejul unei dezbateri pe tema noii calități a muncii și vieții organizate cu sprijinul Comitetului Municipal Tirgu Mureș al P.C.R.Adrian Botezan, muncitor la întreprinderea „Electromureș" : Lucrez de 37 de ani la întreprinderea care se numea „Ciocanul" cînd m-am incadrat eu, iar acum se numește „Electromureș". Chiar schimbarea denumirii reflectă ceva din lungul și niciodată întreruptul drum spre nou, spre superior al producției noastre. Am început cu utilaje : și produse rudimentare, am ajuns ’ la produse de înaltă tehnicitate pentru minerit, energetica nucleară, aviație, construcția de autovehicule, acum ne lansăm pe piață cu produse electronice complexe, inclusiv - - ultima noutate I — combine muzeale. Parcurgerea acestui drum ; este strins legată de lupta pentru o nouă calitate, atit pe plan tehnic, e t și pe plan uman. Pe plan tehnic, y ntru că, se înțelege, fără a atinge niveluri înalte la produsele de o anumită tehnicitate, nu s-ar fi putut trece, cu succes, la fabricarea altor produse, superioare. Pe plan uman, pentru că fără perfecționarea permanentă a pregătirii profesionale, fără policalificare, fără polldeservire de asemenea nu s-ar fi putut asi- gura nici calitatea superioară a produselor fabricate la un moment dat, nici trecerea la produse mai complexe. Iar pe măsură ce a progresat nivelul pregătirii profesionale — dar nu numai profesionale — pe măsură ce a crescut complexitatea muncii, și relațiile dintre oameni s-au întărit, colectivul a devenit și mai unit, mai omogen. Creșterea calității muncii incepe prin creșterea calității oamenilor, continuindu-se in creșterea calității produselor de care be- ■ neficiază oamenii. Dar preocuparea pentru o nouă calitate nu poate fi niciodată considerată drept nn proces încheiat. Ea nu se urmărește ca un proiect cu parametri ficși, care, o dată atinși, marchează sfirșitul acțiunii. Este un proces permanent, cum permanentă este dorința oamenilor de a progresa și 

pe planul muncii, și pe planul vieții.Aurel Cozma, maistru, președintele consiliului oamenilor muncii de la Combinatul Chimic „Azomureș" : Cred că, mai mult decît alți termeni, noua calitate nu poate fi privită ca o noțiune abstractă, ci numai si numai prin raportare la realizări concrete. Noua calitate nu poate fi doar concepută, imaginată, dorită, ea trebuie neapărat realizată. Altfel nu e nouă calitate, e vis, e doleanță, e orice altceva. Concordanța între vorbă și faptă, trăsătură definitorie a modului comunist de a acționa, capătă în această privință o caracteristică suplimentară, și anume, cerința ca această raportare să se facă în mod neîntrerupt ; în alte privințe, poți să promiți ceva, să te angajezi, și să treci la fapte ulterior, însă referitor la noua calitate nu poți să te raportezi dacă nu ai în vedere atît stadiul calitativ atins în mod real, cît și stadiul ca

litativ spre care aspiri în mod ferm. Această stare implică o atmosferă de muncă superioară. De aceea efortul colectiv spre o nouă calitate se împletește strîns cu creșterea rolului și îmbunătățirea funcționării organelor democrației muncitorești. Ele sint cele menite să asigure acea unitate deplină de gind și acțiune fără de care noua calitate ar fi mai greu sau impasibil de atins. Noua calitate nu este deci doar o problemă a domeniului tehnic. Legătura între calitatea muncii, calitatea produselor și calitatea existenței îmbracă foarte multe aspecte. Spre exemplu, în cazul combinatului nostru, noua calitate a muncii înseamnă, înainte de toate, produse mai multe, și mai bune. Cum ? Prin organizarea mai bună a folosirii instalațiilor, prin reducerea opririlor tehnologice, prin disciplină muncitorească, conștiință mai înaltă și, în orice caz, prin încurajarea activității de invenții și inovații. Numai în primul semestru au fost aplicate 53 invenții, cu o eficiență de peste 9 milioane lei, iar alte 17 sînt pe cale de a fi aplicate. Unele privesc produse care vor influența direct sau indirect calitatea vieții sau a muncii în alte domenii, ușurînd-o sau înfrumusețînd-o, după caz (mă refer, bunăoară, la cele mai noi produse fotosensibile de folosință industrială, medicală sau personală), altele rezolvă probleme ale reducerii efortului fizic în anumite compartimente din combinat. Miile de tone de îngrășăminte chimice în care, de asemenea, se concretizează munca mai bună a colectivului nostru se vor regăsi în recolte mai bogate, deci tot în calitatea vieții.Eugen Pop, subinginer, președintele consiliului oamenilor muncii de la Întreprinderea „Metaloteh- nica“ : Preocuparea pentru o nouă calitate nu poate fi — așa cum de altfel s-a și menționat — domeniul unor intenții sau acțiuni răzlețe și discontinue, ci un proces general și permanent. N-aș rezuma însă caracterul general la proporțiile unuî colectiv. Mi se pare foarte important că stăruința pentru o nouă calitate, așa cum rezultă din prevederile documentelor pentru Congresul al XIV-lea al partidului, este permanentă și generală la scara întregii economii naționale. întreprinderea noastră, „Metalotehnica", este singurul producător din țară de utilaje pentru industria ușoară. De calitatea muncii noastre depinde deci și calitatea muncii în acea ramură industrială, iar calitatea muncii în acea ramură se răsfringe direct asupra unor aspecte concrete ale calității vieții. Dar, la rîndu-i. calitatea muncii noastre depinde nu numai de noi. Fabricăm utilaje de reputație, inclusiv premiate la tîr- 

guri și expoziții internaționale. Nici alți producători din lume nu bat insă pasul pe loc. Or, efortul nostru spre o nouă calitate e tot mai mult condiționat de încorporarea >n utilaje a unor elemente .electronice ; performanțele și fiabilitatea acestora depind de producătorii lor. Așadar, efortul nostru spre o nouă calitate va fi influențat, în mod hotă- rîtor, de efortul spre o nouă calitate al producătorilor de- elemente electronice.Molnar Gabor, cercetător la filiala Tîrgu Mureș a Institutului de Cercetări pentru Electrotehnică (I.C.P.E.) : Ca membru al unui colectiv care se ocupă cu cercetarea și proiectarea de aparatură electronică, înțeleg perfect la ce se referă doleanțele colectivului de la „Me- talotehnica". Mă simt dator deci să arăt de ce depinde obținerea noii calități în domeniul nostru. In primul rind, de măsura în care colec

tivul de cercetători nu așteaptă comenzi, sugestii, idei de la beneficiari, ci investighează realitatea și iese in întimpinarea trebuințelor industriei. Exemplul studiului întocmit de filiala noastră, cu un timp în urmă, in sectoarele calde din 50 de întreprinderi, soldat cu un sistem de comandă perfecționat pentru electrozii cuptoarelor de oțel, a fost concludent. O a doua condiție ar fi implicarea cercetării, cel puțin vremelnic după lansarea unor noi produse, în asigurarea calității acestora pe fluxul de fabricație. O a treia condiție este scurtarea ciclului de la ideea nouă la produsul nou, cîte- odată îngreuiat de oarecare lentoare a cercetării, iar uneori și de impedimente birocratice. Am lăsat la urmă, pentru a-i sublinia importanța, dezideratul bunei pregătiri po- liiico-ideologice a cercetătorului. Ea trebuie să asigure un asemenea nivel de maturitate socială. îneît fiecare lucrător din cercetare-pro- iectare să înțeleagă șl să evite, așa cum ar face-o în cazul unui risc personal, orientarea căutărilor sale spre direcții sterile, cu toate consecințele materiale, financiare și de timp pe care le atrage un drum înfundat ; de asemenea să formeze puternic conștiința unor imperative de politică economică. în special în ceea ce privește eficiența produselor, economisirea resurselor ș.a. Mai înțeleg ca o asemenea conștiință să înlăture din arsenalul motivațiilor scuza „cauzelor obiective". Cred că trebuie dusă o luptă necruțătoare — pe plan atit tehnic, cit și al conștiinței — împotriva acestui fel de a motiva nerealizările unui colectiv, justificare ce ignoră că. datorită extremei diviziuni ..a muncii, o cauză așa-zis obiectivă se propagă și se propagă și se propagă pînă ce nu-i mai întrezărești efectul, deși el șe produce. Iar la capătul acestei „unde" se află un colectiv de muncă ce se zbate pentru o nouă calitate, împiedicat de o neimplinire de care cei răspunzători s-au derobat de mult, sub justificarea unei cauze pretins obiective.loan Dunăreanu, lector universitar la Institutul Medico-Farmaceu- tic : Subscriu, cu toată convingerea, la această idee, a dimensiunii naționale pe care o are efortul spre o nouă calitate, a muncii, care nu poate fi conceput prin raportare numai la un anumit domeniu, unitate sau complex de relații, ci la întregul angrenaj economic și social. Spun „și social" deoarece calitatea muncii este în mod inseparabil legată de calitatea vieții. Asta nu numai pentru că tot ceea ce se dobîndește in privința calității muncii se regăsește, in mod automat — direct sau indirect, bineînțeles — în calitatea nivelului de trăi, ci și pen

tru că atingerea unei noi calități în muncă, precum și în viață implică anumite calități umane ce nu pot fi sectorizate : creativitatea și spiritul revoluționar, gradul tot mai înalt de cunoaștere și înalta moralitate ș.a.m.d. Dimensiunea națională a efortului spre o nouă calitate nu epuizează însă sfera importanței acestei probleme. Afirm, cu toată convingerea, existența unor valențe universale ale acestei preocupări de căpetenie a națiunii noastre și voi argumenta susținerea. „Dialogul umanismelor", specific contemporaneității, este marcat de o gamă diversă de concepții despre viață, cele mai multe dominate de viziuni pesimiste, capitularde in fața destinului, în fata necunoscutului, în fața progresului care la un moment dat stagnează, sau capitularde în fața propriilor nereușite. Concepția și strategia noii calități a muncii și vieții, a partidului nostru, subliniată cu putere în documentele pentru Congresul al XIV-lea al partidului, oferă o alternativă solidă, robustă, optimistă acestor angoase spontane sau deliberat provocate în gindirea contemporană pe tema umanismului.Fall Levente, profesor, liceul „Bolyai" : Această replică optimistă este chiar de mai largă rezonanță decît sfera dialogului filozofic. în- vățâmîntul, întregul sistem educațional din țara noastră au în centrul atenției dezvoltarea creativității in toate domeniile de activitate. Asocierea continuă a pregătirii teoretice cu practica în producție, caracterul de masă al stimulării și participării la creația artistică sau tehnică, ca și formarea și întreținerea cu grijă a spiritului revoluționar — cerințe subliniate în Tezele pentru Congresul al XIV-lea — sint coordonate bine cunoscute ale educării tineretului nostru, vizînd direct o nouă calitate a muncii și a Vieții, ne care el să o preia și să o urmărească în continuare, constituind un temei iustif’Cat și durabil al optimismului atît de necesar lumii contemporane.Dumitru Moldovan, șef de sector Ia Consiliul Popular Municipal Tîrgu Mureș ; lată, la dezbaterea noastră participă reprezentanți ai marii industrii, ai unor întreprinderi renumite. Dat oare numai în aceste unități trebuie asigurată noua calitate a muncii, numai de ele depinde noua calitate a vieții ? Dimpotrivă. Fel de fel de unități meșteresc produse mărunte, asigură servicii curente, iar dacă nu o fac cum trebuie — și nu rareori nu o fac cum trebuie — amărăsc existenta, scad nivelul calității vieții. Global însă, multe din ele se laudă cu realizări pe terenul noii calități, deoarece se concentrează pe cooperări cu marea industrie, pe activități desprinse de interesele imediate ale locuitorilor. Adaug deci la cele arătate despre caracterul general, sistemic, al efortului spre o nouă calitate și precizarea că, mai ales în cadrul unităților de larg interes cetățenesc, el trebuie orientat in toate direcțiile, și în orice caz si înspre producția ori prestațiile de servicii oferite în mod direct cetățenilor.Elena Vultur, secretar al Comitetului Municipal Tîrgu Mureș al P.C.R. : Privind preocuparea pentru o nouă calitate a muncii și vieții în esența ei, respectiv ca pe o condiție sine' qua non a progresului, a mersului îna- ihte al societății, așa cum subliniază secretarul general al partidului, se înțelege că și activitatea organelor și organizațiilor de partid din municipiul nostru, a organelor și organismelor democrației socialiste, Consiliilor populare, celorlalte instituții trebuie să se înscrie pe coordonate calitativ noi. Aceasta presupune o mai mare implicare în munca politică nu numai a organizațiilor de partid, ci și a cadrelor din conducerea administrativă a unităților, a celor ce acționează în organizațiile de masă și obștești, o îmbinare, in toate cazurile, a competenței profesionale și competenței politice. Autocritic, constat că printre cauzele unor rămîneri în urmă se înscriu și formalismul unor acțiuni de propagandă, îmbătrînirea unor modalități educative, cunoașterea deficitară a realității. Indiscutabil, noua calitate înseamnă și eficientă ; se cere deci o nouă etică a muncii, în care, preocuparea pentru randament să fie centrală, această nouă optică, această orientare mai decisivă spre concretul vieții fiind necesară și în munca de modelare Și dezvoltare a conștiinței.
Dezbatere consemnată de 
Serqiu ANDON 
și Gh. GIURGIU

Construcții noi, moderne in municipiul Deva
Foto : Eugen Dichiscanu

DIN SCRISORILE OAMENILOR MUNCII
• OPINII • PROPUNERI • SESIZĂRI

• Colectivul de muncă al întreprinderii de Mașini-Unelte pentru Presare și Forjare Tg. Jiu este hotărît să întîmpine Congresul al XIV-lea al partidului cu realizări de prestigiu — ne scrie corespondentul nostru voluntar Ion Tarbac, maistru la această modernă unitate. în acest context, introducerea în producție a celor mai noi și avansate cuceriri ale științei si tehnicii, in conformitate cu programul de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și introducere a progresului tehnic si indicațiile date de tovarășul Nicolae Ceausescu, cu prilejul vizitelor de iucru în unitatea noastră. constituie o preocupare constantă.Astfel, nomenclatorul de fabricație a fost diversificat, pe lingă utilajele clasice de deformare plastică prin presare si forjare au fost asimilate linii automate pentru producția de frigidere, transformatoare. autoturisme si industria aeronautică etc.Printre succesele de seamă ale acestui destoinic detașament muncitoresc se numără și realizarea mașinilor de injectat mase plastice din materiale termoplaste cu inserții de metale si nemetale. în premieră națională, adevărat! coloși metalici de 140 tone fiecare, de o complexitate tehnică deosebită. dotați cu echipament electronic și automat programabil, care reduce importul cu aproape 400 milioane lei, 30 de asemenea produse fiind solicitate si la export. De la mașina de injecție de 1600 cm cubi capacitate de injecție si 400 tone forță de închidere tip MI 1 600/400 s-au asimilat incă 15 produse MI de 6 300/2 200 și se află in curs dă Omologare. în cinstea Congresului al XIV-lea, încă 4 mașini MI 11 100/2 200 ce vor intra îh" dotarea iptreorinderilor ..Chimica" Orăștîe și de piese auto din Pitești.• Ne adresăm ziarului „Scânteia" cu rugămintea ca problema care preocupă locatarii blocului X din bd. Nicolae Titulescu hr. 81—87. sector 1. să poată fi avută în atenție de către organele I.C.R.A.L. — Pajura, proprietarul imobilului — se afirmă în scrisoarea asociației locatarilor respectivi. Menționăm că din anul 1981. cînd a fost dat în folosință acest imobil, la nenumăratele noastre sesizări de a se revizui insta
RĂSPUNSURI ALE FORURILOR DE RESORT

Comitetul Județean Satu Mare al P.C.R. : Referitor la scrisoarea adresată ziarului „Scînteia" de către Apapi Ilarion din București, ștr. Acceleratorului nr. 1. sectorul 1. cu privire la rate congelate de Abatorul de păsări Satu Mare...Facem o paranteză pentru a relata ce a sesizat cititorul nostru intr-o scrisoare pe care redacția a trimis-o. spre soluționare, organelor competente din Satu Mare. Precizăm din capul locului că este vorba de încălcarea regulilor unui comerț civilizat si cinstit, prin frustrarea drepturilor cumpărătorului în schimbul banilor plătiți. Concret, el a cumpărat de la un magazin alimentar din cartierul în care locuiește un pachet cu doi boboci de rață, sosiți de la Satu Mare, după cum scria pe etichetă, pe Care l-a plătit cu 50 de lei. Omul știe de cînd trăiește că fiecare rață are două picioare. Ei bine, el a găsit în pachetul său opt, picioare de la numai două rațe. Dar aceasta n-a fost singura surpriza. Cind a decongelat pachetul, a scos nu numai bobocii de rață cu... opt picioare, ci si apă în cantitate de peste 300 grame. Or. trebuie să recunoaștem că. să plătești picioarele de rață și apa — in greutate de circa 500 grame din nici 2 kg în total — la prețul cărnii de rață este, desigur, o adevărată înșelătorie pe care cetățeanul nu o acceptă. socotindu-se. pe bună dreptate, nedreptățit.Trebuie să spunem că /scrisoarea a fost tratată.

la început, cu seriozitatea cerută de un asemenea caz. Astfel, răspunsul precizează, in continuare. Că „un colectiv al Consiliului Județean de Control Muncitoresc al Activității Economice Si Sociale s-a deplasat la Abatorul de păsări din Satu Mare unde, in primul rind, a verificat modul de împachetare a puilor și rațelor". Ne așteptam insă să rezulte din răspuns ce a constatat colectivul respectiv’, dacă este un caz izolat sau o practică ce aduce beneficii sensibile acestei unități pe seama cumpărătorilor etc., ceea ce ar fi foarte grav, ce concluzii s-au tras, ce măsuri s-au luat împotriva vinovaților ș.a.m.d. Dar răspunsul nu face nici un fel de precizare in acest sens, ci ne informează doar că s-a stat de vorbă cu șeful secției și șeful C.T.C.. care și-au cerut scuze pentru cele intîmplate. Pentru atîta lucru s-a deplasat oare la abator ditamai colectivul, doar ca să stea de vorbă cu... doi oameni ?Iar chestia cu scuzele fără măsuri concrete si responsabilități precise, insoțite de sancționarea severă a celor vinovati. nu prea dă garanția că această practică va fi curmată. Așa stind lucrurile, răspunsul se cuvine a fi completat în spiritul intransigentei, al înlăturării cu desăvîrsire a oricăror tendințe de a nedreptăți cumpărătorii.
Rubrică realizată de Neculai ROȘCA

lația sanitară și termică de la subsolul blocului, care este total necorespunzătoare încă de la darea lui în folosință, toate acestea au rămas fără răspuns.Datorită calității necorespunzătoare a întregii instalații chiar din faza de proiectare a blocului in ceea ce privește scurgerea apei menajere la canalul stradal, avem in permanentă inundație in subsolul blocului cu consecințe chiar de degradare a structurii de rezistentă.Precizăm că asociația locatarilor a luat măsuri de remediere a situației. inclusiv montarea unei mo- topompe. . dar situația continuă să fie destul de gravă prin desele spargeri ale instalației.In cursul acestui an am solicitat din nou înlocuirea conductelor defecte, solicitări rămase fără răspuns. In perspectivă, situația devine tot mai gravă, o dată cu începerea sezonului rece.Este greu de calificat „tăcerea", ca să nu spunem mai mult, a organelor I.C.R.A.L. față de situația relatată in această scrisoare. Se încalcă astfel prevederile legii privind soluționarea scrisorilor oamenilor muncii, lăsind sesizările a- dresate de ani și ani de zile fără un răspuns concret, cu consecințe negative asupra condițiilor de locuit ale locatarilor si a grijii față de avutul obștesc.• „Civica" se intitulează noua scrisoare trimisă redacției de corespondentul nostru voluntar Nicu Sbuchea din Hațeg. După cum se știe, conviețuirea în blocurile de locuințe presupune respectarea întocmai a unor reguli, unele scrise. altele nescrise. Din păcate, mai sînt unii — e adevărat, putini la număr — care sfidează aceste norme de comportare și deranjează pe ceilalți colocatari. Așa. de e- xemplu. unii sint .atit de „îndrăgostiți" de muzică, incit, atunci cînd o ascultă la radio, televizor sau casetofon. simt nevoia să tropăie — acesta e cuvîntul cel mai potrivit — prin casă, supunînd la mari încercări nervii vecinilor. Alții „discută" între ei atît de tare îneît îți face impresia că se cred în mijlocul pădurii, și nu în mijlocul unui cartier care cuprinde peste două mii de apartamente.După cum există si locatari care se simt lezați atunci cînd numele lor figurează pe listele debitori

lor asociației respective, ei avind o curioasă si suspectă „amnezie" cind e vorba să se prezinte la casierie spre a plăti cotele de întreținere.Ne place să credem că în viitorul apropiat nu vom mai avea prilejul de a consemna astfel de aspecte nedorite, cei care se simt vizați schimbindu-și comportarea.• Fiind în trecere în aceste zile prin frumoasa așezare care este orașul Șiret, din județul Suceava, am rămas profund impresionat de înnoirile petrecute in special după Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român — afirmă corespondentul nostru voluntar Gheor- ghe Zaiț. In acest mic tirg de altădată. astăzi oraș înfloritor, existau doar un liceu teoretic, o scoală. un spital, citeva unități comerciale apartinind cooperației de producție, achiziții și desfacere a ipărfurilor. două cooperative agricole de producție și o întreprindere agricolă de stat. în prezent, pe harta așezării au apărut noi cartiere de locuit, unde au fost construite moderne si frumoase blocuri, cu spații comerciale la parter și unități de prestat servicii ale cooperației meșteșugărești. Există astfel circa 1 500 apartamente si o suprafață de Peste 8 000 mp spații comerciale. Au luat ființă unități industriale, ca întreprinderea de covoare plusate, de interes republican, șl mai multe secții industriale : de tricotaje „Zimbrul"- Siret. de industrializare a laptelui. panificație, scule, subansam- ble și accesorii etc. Au fost modernizate și asfaltate 25 de străzi cu o suprafață de 14.6 kmp și 7 km trotuare, cum ar fi : Alexandru cel Bun. Arcașilor, 8 Mai. 9 Mai. Republicii etc. In centrul orașului s-au amenajat un frumos parc cu o suprafață de 2 000 mp. precum și parcul Tineretului, parcul Gării și un poligon modern auto care este folosit de elevii școlii profesionale auto din localitate.în orașul Șiret s-a construit o frumoasă clădire a centrului de cultură si creație socialistă si s-a înființat o filială a Muzeului Județean Suceava, care funcționează într-un modern local. Toți locuitorii urbei sint antrenați în întrecerea socialistă si vor întîmpina Congresul al XIV-lea al P.C.R. cu noi și importante realizări.

■ ■■■■■■ ■ ■■■■»■■■■■■■ ■ ■ ■ B EISIRIIBI
(Urmare din pag. I)lității o deosebită atenție. Și dacă vorbim de răspunderea fiecăruia, atunci un fapt convingător este că la noi oontrolul calității se faoe■ prin... autocontrol. în dialogul deschis, purtat pe toate căile ; tu cele peste 2 000 de femei din întreprindere, au fost formulate numeroasa propuneri vizrnd întărirea ■spiritului gospodăresc în toate atelierele, aplicarea unor metode științifice de organizare și conducere a procesului de producție. S-a reușit astfel oa o bună parte din cupoanele și resturile rezultate să fie reintroduse în circuit, obținindu-se diverse articole, integral sau parțial, din materiale refolosibile, oare ridică gradul de valorificare de la 0,80 lei pe kg (cit se obținea prin cedarea lor 1 laturilor) la peste 200 lei (valoarea produsului finit).Răspunderea muncitorească, revoluționară are deci valoare concretă atunci cind devine act de conștiință, entitate morală pentru un întreg colectiv de muncă angajat cu matură judecată în participarea la conducere, la perfecționarea proceselor de producție.Un exemplu : a inova, a crea în domeniul tehnicii nu este întotdeauna o acțiune pornită dintr-o vocație, dintr-o pasiune. Cel mai adesea, in viața uzinelor și fabricilor noastre creația tehnică este rezultatul vinei concepții despre atribuții, despre implicare, despre responsabilitatea în muncă. Discutăm la întreprinderea Metalurgică de Metale Nefe

roase din Baia Mare cu tînăruH subinginer Gavril Pașca...— Sinteți autorul a numeroase inovații și' perfecționări de instalații și utilaje. Ce vă determină la o asemenea activitate care nu intră în obligațiile dumneavoastră profesionale. in litera contractului de muncă ?— Să vă spun cum a fost cu prima intervenție asupra utilajelor noastre și o să înțelegeți... Fiind coordonatorul activității de uscare a concentratelor treapta a doua, am observat î.n această activitate un neajuns, un loc îngust : o anume stare de uzură a utilajelor. Colectivul e alcătuit din oameni tineri și bine pregătiți, și vedeam că instalațiile erau departe de a valorifica energia și priceperea lor. Venisem din facultate nu de mult timp, dar studiul nu l-am întrerupt nici aici, in producție... Am cercetat mai bine instalațiile și mi-am dat seama că problema am ti în stare să o rezolvăm cu forțele noastre. Prin conceperea și execuția unor instalații noi sau prin regenerarea altora... Am discutat cu oamenii și ne-am zis : „Hai să facem utilaje pe măsura noastră !“. Eu m-am încumetat să fac o nouă instalație de vid care ajută la filtrarea soluțiilor din faza de desprăfuire umedă...— Singur ?— N-as fi fost în măsură. Știam că o bună experiență în acest domeniu există la flotația centrală din Baia Surie. Zile în șir am mers să mă consult cu oamenii de acolo. Așa am ajuns să colaborez cu maistrul 

Vlad Mureșan. Și așa am reușit să realizăm o instalație nouă cu o funcționare perfectă. S-a lucrat, intre timp, și la altele, și iată că anul trecut am izbutit să modificăm întreaga instalație de uscare.— In timpul ăsta n-ați produs 1— Ba da. Totul s-a făcut din mers.— Cu un efort in plus...— Cu un efort care ne-a adus o mare satisfacție.— Totuși, de ce ați făcut-o ?
SPIRITUL CREAȚIEI, AL RĂSPUNDERII

— Noi știm așa : sîntem ai-ci ca să producem. Cu mașinile pe care le avem și cu toată capacitatea noastră de a ie folosi. Asta e răspunderea ce ni s-a dat. De către întreprindere, de către societate, că ăsta e rostul nostru. Și dacă ceva nu merge, tot noi avem primii răspunderea de a rezolva. Dacă vedem că ceva ar putea să meargă mai bine, tot răspunderea noastră e să intervenim, să rezolvăm... E o datorie pe care o avem mereu și mereu.— Datorie ?— Da. Datoria de comuniști, de oameni ai acestei țări, care a făcut, prin munca ei, progrese extraordinare. Practic, a fost reclădită, s-a înălțat in noutate și civilizație. în forță economică și capacitate, de creație, a dobindit un chip nou și o statură nouă. Totul s-a făcut cu oa

menii care, gîndesc. așa cum y-am spus, cu răspundere față de muncă și față de viitorul lor.Gavril Pașca, un tinăr de 30 de ani, are in palmares și alte inovații. Și o mulțime de noi proiecte. Și el, și lalții că el din întreprindere. Șt d'lh alte întreprinderi. Din toată țara. Pentru că subănginerul Gavtll Pașca este doar un reprezentant ăl unei categorii de oameni — ce cuprinde milioane și milioane — antrenați in 

fluxul unei munci intense și inspirate, total dăruite procesului de rapidă dezvoltare și modernizare a industriei, a agriculturii, a economiei in ansamblu, a societății socialiste românești. O dezvoltare ce se sprijină pe capacitatea lor de creație, pe competența lor, pe interesul lor față de nou, pe elanul și dăruirea lor. Intr-un cuvint, pe spiritul lor de răspundere comunistă față de noul destin al țării, față de chipul și structura țării și societății pe care o vor lăsa urmașilor.Tocmai acest minunat viitor al României constituie, in fapt, obiectul documentelor programatice pentru Congresul al XIV-lea al partidului — Tezele și proiectul Progra- mului-Directivă. Expunerea tovarășului Nicolae Ceausescu la recenta Plenară lărgită a C.C. al P.C.R. 

Larga lor dezbatere • in toate colectivele de muncă, in adunările generale si conferințele de partid se desfășoară acum în spiritul responsabilității comuniste ce-i revine fiecăruia în activitatea de transpunere a prevederilor și principiilor din documente in realitatea muncii și a vieții noastre, in creșterile ce se cer grăbite in toate sferele activității. Intr-un asemenea moment am discutat, de exemplu, 

cu Radu Riciu, „Erou al Muncii Socialiste", președintele Cooperativei A- gricole de Producție din Drăgănești- Vlașca (județul Teleorman), o unitate de mult situată intre cele mai puternice din această parte de țară. Vorbind despre ideea (și realitatea) răspunderii comuniste, el spunea :— La noi in C.A.P. se muncește din zori pină noaptea. Participă toți, și cu brațele, dar și cu mintea, chibzuind să iasă lucrurile cit mai bine cu putință. Să aplice tehnologiile noi. dar nu orbește, ci adecvat fiecărui loc, fiecărei situații. Asta cere cunoștințe și judecată. Și le-au dobindit oamenii, pentru că și-au dat seama că fără asta nu se poate. Este modul lor de a simți răspunderea față de soarta unității și a producțiilor pe oare i le dau țării. Și dăm producții agricole mari, chiar foarte mari, cum nu 

credeam cindva că s-ar putea obține. Adică ținem pasul cu țara, cu marile progrese ce se observă în toate domeniile. Ce ne preocupă este să valorificăm totul. Orice resursă, capacitatea de muncă a fiecărui lucrător al ogoarelor. Altfel cum am obține o producție globală de peste o sută de milioane ? Iată un exemplu. S-a ivit ideea de a folosi calificarea unor tineri care s-au întors în sat și am creat un atelier de .bobimaj. Sint 50 de tineri acolo și produc de citeva milioane anual. Au comenzi din toată țara. în plus, muncesc și la ci mp in campanii. Avem în cooperativă un număr de femei mai vârstnice, nu prea mal aveau putere să lucreze la cimp. Dar le-a venit lor ideea să se ocupe de livada de pomi din jurul incintei noastre gospodărești. 11 hectare. S-au apucat de treabă, au scos livada diin paragină și produc acum 11 milioane de lei anual. A folosi orice resursă este, cum spuneam, o răspundere fată de obște si față de țară. Răspunderea comunistă este atunci cînd simți că pentru societatea noastră, care atît de mult s-a transformat in bine incit a devenit de nerecunoscut față de ce era în urmă cu două-trei decenii, ești dator să pui umărul la dezvoltările și mai mari pe care urmează să le realizăm in viitorul la care se referă documentele pentru Congresul partidului ce va avea Ioc în curind...L-am întrebat ce înțelege prin răspundere muncitorească, revoluționară, pe maistrul Ion Lean, secretarul comitetului de partid de la In- 

treprinderea de Scule și Elemente Hidraulice Focșani. El mi-a răspuns pe 9curt :— Răspunderea muncitorească este capacitatea noastră de a gindi și acționa pentru a ne dovedi eficiența în producție, ne obligă să fim Întreprinzători in buna organizare și conducere a unității, fără odihnă atunci cînd sînt .la mijloc interesele colectivității, ingenioși și competent! a- t.unci cînd trebuie să ținem pasul cu fluxul modernizărilor tehnice și tehnologice, care să ne facă aompetitivi cu produsele noastre pe piețele lumii. Și, mai ales, capacitatea noastră de a privi mereu mai departe, în viitor, către ce avem de făcut pentru a atinge idealul spre care ne conduc atit de sigur partidul și conducătorul său vizionar, tovarășul Nioolae Ceaușescu.Răspunderea comunistă, in accepția pe care i-o dictează actuala etapă a revoluției noastre, și așa cum o găsim cu strălucire formulată in opera politică a secretarului general a.l partidului, este expresia celei mal înaintate conștiințe a angajării în acțiunea revoluționară desfășurată Ia scara națiunii întregi pentru a înfăptui obiectivul grandios al ridicării României la stadiul de țară puternic dezvoltată. Intr-un scurt răstimp istoric, într-un ritm nemaiîntâlnit, posibil doar in condițiile create României prin largile deschideri spre viitor realizate după Congresul al IX- lea al partidului.
Mihai CARANF1Lși corespondenții „Scinteil’
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IN TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Oamenii muncii din agricultură raportează
încheierea recoltării unor culturi 

si obținerea de producții mari la hectar

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII PANAMA

Doresc să vă mulțumesc. In numele poporului turc și al meu personal, pentru amabilul mesaj de felicitări pe care mi l-ați transmis cu ocazia celei de-a 66-a aniversări a proclamării Republicii Turcia.Sint și eu încredințat că relațiile prietenești statornicite între țările noastre vor continua să se dezvolte și în anii viitori.Folosesc acest prilej pentru a vă adresa cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, precum și de prosperitate continuă poporului Republicii Socialiste Romănia.
KENAN EVREN

Președintele Republicii Turcia

Domnului FRANCISCO RODRIGUEZ
Președintele interimar al Republicii Panama

CIUDAD DE PANAMACu prilejul sărbătoririi celei de-a 86-a aniversări a Zilei naționale a Republicii Panama, am plăcerea să vă transmit, in numele poporului român și al meu personal, cordiale felicitări și urări de prosperitate poporului prieten panamez.

In telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, comitetele județene Câlărași și Timiș ale P.C.R. raportează 
terminarea recoltării orezului șl obținerea unor producții medii de 8 650 
kg la hectar (producție record) și, respectiv, 8 520 kg la hectar: co
mitetele județene Arad, Bihor, Cluj, Caraș-Severin și Brașov ale P.C.R. 
anunță încheierea recoltării porumbului și obținerea unor producții mfe- 
dii de 26 100 kg. 24 750 kg, 22 860 kg. 22 800 kg și, respectiv, 22 250 kg 
la hectar ; comitetele județene Covasna, Dolj și Giurgiu ale P.C.R. ra
portează încheierea recoltării sfeclei de zahăr șl realizarea unor pro
ducții medii de 125 700 kg, 116100 kg și, respectiv, 111 500 kg la hec
tar ; Comitetul Județean Maramureș al P.C.R. raportează terminarea re
coltării rădăcinoaselor și obținerea unei producții medii de 71 050 kg la 
hectar.

Realizarea acestor producții ridicate — se arată în telegrame - 
confirmă încă o dată, cu puterea faptelor, justețea politicii partidului 
și statului nostru, realismul obiectivelor noii revoluții agrare, hărnicia 
și priceperea cu care acționează cooperatorii, mecanizatorii, toți lucră
torii ogoarelor.

PRODUCȚII RECORD

LA OREZ
® Județul Călărași - 8650 kg la hectar

PRODUCȚII MARI
/

LA OREZ
• Județul Timiș - 8520 kg la hectar '

LA PORUMB
® Județul Arad - 26100 kg la hectar 
® Județul Bihor - 24750 kg la hectar 
© Județul Cluj - 22860 kg Ia hectar 
® Județul Caraș-Severin - 22800 kg la hectar 
® Județul Brașov - 22250 kg la hectar

LA SFECLĂ DE ZAHĂR
® Județul Covasna - 125700 kg la hectar 
® Județul Dolj - 116100 kg la hectar
• Județul Giurgiu - 111500 kg la hectar

LA RĂDĂCINOASE
• Județul Maramureș

In telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar xeneral al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, oamenii munci! din numeroase unități agricole raportează terminarea recoltării unor culturi și realizarea de producții mari, superioare celor planificate.în încheierea telegramelor se exprimă angajamentul tuturor lu-
UNITĂȚI CU PRODUCȚII RECORD LA HECTAR

La orez
IN JUDEȚUL IALOMIȚA

9 întreprinderea Agricolă de Stat Vlădeni — 9 210 kg Ia hectar
La ricin

IN JUDEȚUL IALOMIȚA• Cooperativa Agricolă de Producție „Gheorghe Lagăr- — 6 650 kg la hectar
UNITĂȚI CU PRODUCȚII MARI LA HECTAR

La orez
IN JUDEȚUL BRĂILA© Cooperativa Agricolă de Producție Siliștea — 8 680 kg la hectar© întreprinderea Agricolă de Stat Baldovinești — 8 550 kg lahectar

i n e m aC

- 71050 kg la hectar

crătorilor din aceste unități de a acționa cu toate forțele pentru finalizarea grabnică a tuturor lucrărilor agricole de sezon, pentru a pune baze trainice producției anului viitor, cinstind astfel, prin fapte de muncă exemplare, marele eveniment din viața partidului si a tării. Congresul al- XIV-Iea al Partidului Comunist Român.
La porumb 
în cultură 

irigată 
IN JUDEȚUL BRĂILA• Cooperativa Agricolă de Producție Plopu — 41850 kg la hectar

La sfecla de zahăr
IN JUDEȚUL SATU MARE• Cooperativa Agricolă de Producție Petrești — 137 560 kg la hectar

La ricin
IN JUDEȚUL BRĂILA• Cooperativa Agricolă de Producție Vădeni — 6 560 kg la hectar• Cooperativa Agricolă de Producție Surdila Greci — 6 450 kg la hectar

• Poiana corbilor : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
0 Omul de pe bulevardul Capucini
lor : BUZEȘTI (50 43 58) — 9: 11; 13; 
15; 17; 19. FERENTARI (80 49 85) — 15; 
17; 19
© Dragonul alb ; DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15; 17: 19
• Misiune specială t COTROCENI 
(81 68 88) — 15; 17; 19
0 Oricare fată iubește un băiat : 
VOLGA (79 71 26) — 9: 11; 13; 15: 17; 19 
0 Sora 13 : VIITORUL (10 67 40) — 15; 
17; 19
0 O farsă pentru cuscru : AURORA 
(35 04 66) — 9: 11: 13; 15; 17; 19
• Cursa secolului : MUNCA (21 50 97) 
— 15; 17; 19
0 Cortul roșu î COSMOS (27 54 95) — 
9; 12; 15; 18
0 Program special pentru copii șl ti
neret : DOINA (16 35 38) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19

teatre
© Teatrul Național (14 717t, Sala 
mare) : Bădăranii — 18; (sala Amfi
teatru) : vassa leleznova — 18; (sala 
Atelier) ; intimul set — 18
© Filarmonica „George Enescu“ 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Andre Neve (Bel
gia). Solist : Dan Atanaslu — 18;

La porumb 
in cultură 

irigată 
IN JUDEȚUL BRĂILA• Cooperativa Agricolă de Producție Mircea Vodă — 38 250 kg la hectar• Cooperativa Agricolă de Producție Scorțaru Vechi — 36 400 kg la hectar

IN JUDEȚUL IALOMIȚA• Cooperativa Agricolă de Producție Rovine — 34 500 kg Ia hectar
La porumb 
în cultură 
neirigată

IN JUDEȚUL IALOMIȚA• Cooperativa Agricolă de Producție Ciocirlia — 23 400 kg la hectar
IN JUDEȚUL CLUJ• Cooperativa Agricolă de Producție Frața — 22 910 kg la hectar• Cooperativa Agricolă de Producție Călărași — 22 900 kg Ia hectar• Cooperativa Agricolă de Producție Florești — 22 900 kg la hectar• Cooperativa Agricolă de Producție Luncani — 22 880 kg la hectar

La sfecla de zahăr
IN JUDEȚUL BRĂILA• Cooperativa Agricolă de Producție Drogu — 126 900 kg la hectar• Cooperativa Agricolă de Producție Ianca — 126 700 kg la hectarO Cooperativa Agricolă de Producție Valea Cînepei — 125 800 kg Ia hectar• întreprinderea Agricolă de Stai Măxineni — 125 450 kg Ia hectar

IN JUDEȚUL ALBAO Cooperativa Agricolă de Producție Teluș — 125 720 kg la hectar• Cooperativa Agricolă de Pro- dueție Dala — 124 350 kg la hectar
IN JUDEȚUL CLUJ• Cooperativa Agricolă de Producție Someșeni — 117 030 kg la hectar• Cooperativa Agricolă de Producție Cuzdrloara — 116 900 kg Ia hectar• Cooperativa Agricolă de Producție Moclu — 116 580 kg la hectar
La legume

IN JUDEȚUL BRĂILAO întreprinderea Agricolă de Stai Dunărea — 123 400 kg la hectar• Cooperativa Agricolă de Producție Surdila-Găiseanca —- 122 800 kg la hectar
La rădăcinoase

IN JUDEȚUL MARAMUREȘ• Asociația Economică de Stat sl Cooperatistă Horticolă Ulmenl— 74 160 kg Ia hectar• Asociația Economică de Stai si Cooperatistă Horticolă Bai* * Mare —e 73 300 kg Ia hectar

© Drum de luptă șl biruință — 16; 
Noi cei din linia intîi — 9; 11,15;
1.3,30; 17,15 : PATRIA (11 86 25)
& Sub semnul marilor împliniri : 
SCALA — 17,15
• Rochia albă de dantelă : SCALA 
(11 03 72) — 9; 11; 13; 15; 19,30, FAVO
RIT (45 31 70) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, 
MELODIA (11 13 49) — 9; 11; 13; 15;
17: 19
0 O seară de iarnă la Gagra (spec
tacol de gală în cadrul „Zilelor fil
mului sovietic") : STUDIO (59 53 15) 
— 18
© Cel care plătesc cu viața : GIU- 
LEȘTI (17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 19. 
GLORIA (47 46 75) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19. MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
© Misterele Bucureștilor: EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9: 11; 13: 15; 17; 19
© Un comisar acuză : GRIVTTA 
(17 08 58) — 9: 11 : 13: 15: 17: 19, LIRA 
(317171) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
0 Un studio în căutarea unei vedete : 
FLOREASCA (33 29 71) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
© Plutea : POPULAR (33 15 17) — 15; 
17; 19
© Nava Iui Yang: VICTORIA (16 28 79) 
— 9; 11; 13; 15; 17; 19

La mere
IN JUDEȚUL MARAMUREȘ• întreprinderea Agricolă de Stai Baia Mare — 34 300 kg Ia hectar• Asociația Economică de Stat și Cooperatistă Horticolă Ulmeni— 33 100 kg la hectar• Asociația Economică de Stat șl Cooperatistă Horticolă Bala Mare — 32 800 kg la hectar

(sala Studio) : „Treptele afirmării ar- 
tisticc1*.  Cristina Marton — plan, Aron 
Sorin — vioară. La pian : Doina Da
cian — 17
© Opera Română (13 18 57) : Nabucco 
— 18
© Teatrul de operetă (13 63 48): Silvia 
- 18
© Teatru! „Lucia Sturdza Bulandra*  
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) i 
Secretul familiei Posket — 18
© Teatrul Mic (14 70 81) : Astă-seară 
stau acasă — 18,30
0 Teatrul de comedie (16 64 60) i 
Slugă Ia doi stăpini — 13
© Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Intr-o dimineață — 18; 
(sala Studio) : AI patrulea anotimp — 
18,30
© Teatrul Gluleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Ar fi fost o mare iubire 
— 18
© Teatru! satiric-muzica! „C. Tăna- 
se“ (sala Savoy, 13 56 78) : Savoy, 
Savoy — 18: (sala Victoria. 50 38 65) : 
Cavalcada risului — 18
e Ansamblul artistic „Rapsodia 
română- (13 13 00) : Plai românesc, 
ritțn strămoșesc — 18
© Teatrul „Ion Creangă- (50 26 55) : 
Stop, in top : Daniela — 9: De la Stan 
șt Bran la... Muppets — 18
© Teatrul „Țăndărică- (15 23 77, sala 
Victoria) : Aventurile lui plum-pium 
— 15; (sala Cosmonauților. 11 12 04) : 
Punguța cu doi bani — 10; Cartea cu 
jucării — 15
© Circul București (10 41 95) : Spec
tacolul „Arena atracțiilor- — 18,30

CRONICĂPrin decret prezidențial, tovarășul Radu Bălan se eliberează din funcția
Cronica zileiTovarășul Ștefan Andrei, viceprim- mlnistru al guvernului, a primit, joi, 2 noiembrie, pe conducătorii delegațiilor Republicii Populare Socialiste Albania, Republicii Populare Bulgaria, Republicii Elene, Republicii So

IN MAGAZINELE COMERȚULUI DE STAT 

Un bogat sortiment de țesăturiCine vrea să-și asorteze o bluză colorată la un taior, să-și facă un anume costum dintr-o stofă deosebită sau să-și aranjeze interiorul cu un anume tip de țesătură pentru pat, fotolii sau masă are la dispoziție. în raioanele specializate ale magazinelor comerțului de stat din întreaga țară, o diversitate sortimentală de țesături din care iși poate alege tot ce îi este necesar fie vestimentației, fie gospodăriei. Pentru că, așa cum ne spunea Ni- coleta Andrei, merceolog la întreprinderea Comercială de Stat „Victoria", se află in rafturi, rînduite cu știința punerii în valoare a calității. tercoturi din fire fine pentru bluze, cămăși și rochii de la țesătorii reputate din București, Galați, Buzău, Craiova, țesături din mătase vegetală și naturală, uni șl imprimate. furnizate de „Mătasea populară". „Select", „Borangicul", „Re- lon-Panduri" — din Capitală, stofe de costume pentru bărbați realizate de „Postăvăria Română" — București, „Libertatea" — Sibiu, „Doro- banțu" — Ploiești, o gamă largă de stofe pentru fuste, rochii și com- pleuri, stofe care poartă girul unor întreprinderi ca „Integrata de lină" — Suceava, „Integrata" — Timișoara. „Postăvăria Română". Alte rafturi au la vînzare finet, diftină, molton, a căror utilitate se cunoaște prea bine în acest sezon. Nu lipsesc țesăturile decorative pentru draperii, huse, de la Întreprinderea de profil din Sighișoara, printre care elegantele perdele din poliester albe sau In nuanțe pastel, provenite din Pașcani și Roșiori de Vede. De asemenea, un bogat sortiment de lenjerie confecționată pentru pat. Intr-o multitudine de culori sau
BULETIN RUTIER

Informații de Ia Inspectoratul Generai al Miliției •— 
Direcția circulație

Neatenția Ia volanDificultățile sporite cu care auto- mobiliștii se confruntă in condiții de ceață și după lăsarea serii, datorate reducerii acuității vizuale și aprecierii eronate a distanțelor, reclamă mai multă moderație in dozarea vitezei autovehiculelor, o corectă utilizare a luminii farurilor si parcurgerea distantelor numai după o temeinică verificare a stării tehnice a autovehiculelor, inclusiv a sistemului de climatizare-dezaburire. Luminile farurilor unor autovehicule care circulă din sens opus, reglate greșit sau comutate cu intirziere pe faza de întilnire. pot provoca fenomenul de orbire temporară. Aceasta, intrucît un autovehicul care se deplasează cu 70 kilometri pe oră parcurge într-o secundă 19.4 metri, iar la 90 kilometri pe oră. 25 metri pe secundă. Pentru o perioadă de orbire de 2 secunde, redobindirea a- cuității vizuale are loc in 4 secun-» de. un timp de două ori mai mare, in care mașina parcurge o distantă de 100 metri fără ca omul de 1a volan să poată percepe ce se petrece pe calea de rulare. Iată de ce este necesar ca în cazul in care un automobilist este incomodat de luminile farurilor altei mașini să reducă substanțial viteza și chiar să oprească in afara părții carosabile, pină ce vederea revine la normal. în localitatea Lupeni. județul Harghita, conducătorul unui autoturism, deși orbit de farurile altui autovehicul care circula din sens opus, nu a redus viteza și astfel a acroșat un biciclist care se deplasa în aceeași direcție. rănindu-1 grav. în localitatea Cîmpulung la Tisa, județul Maramureș. un automobilist a circulat cu viteză neadecvată in condiții de întuneric. la intersectarea cu un alt autovehicul care venea din sens o- pus. și nu a observat un autovehicul greu rămas in pană pe partea carosabilă și nesemnalizat, intrind în coliziune cu acesta. Pe autostrada București — Pitești, la ora 4 dimineața. șoferul unui autovehicul a intrat. datorită neatenției, în coliziune cu un autoatelier apartinind întreprinderii Utilaj Transport Antrepriză Construcții București, care staționa pe partea carosabilă, rămas in pană și nesemnalizat. în urma impactului. șoferul acestuia din urmă ți-a pierdut viata.Abandonarea unor autovehicule eau staționarea lor pe partea carosabilă nesemnalizate constituie un mare pericol, mal ales noaptea sau in condiții de ceată. Pentru evitarea unor asemenea situații se impune o mai atentă verificare a autovehiculelor la plecarea în cursă, iar în cazul ivirii pe parcurs a unor defecțiuni neprevăzute, trebuie să se ia toate măsurile per.tru scoaterea autovehiculelor respective In afara drumului și semnalizarea lor corespunzătoare.Civilizația rutieră impune ca. mai ales tn acest anotimp, cind ziua s-a scurtat, iar luminile farurilor devin principalul mijloc de orientare a celui de la volan In condiții de iluminare redusă, acestea să fie in permanentă reglate corect, urmărin- du-se $i evitarea supraîncărcării autovehiculelor, intrucît aceasta, pe lingă faptul că afectează ținuta de drum a mașinii, modifică și unghiul de incidență al farurilor, chiar dacă sint bine reglate. 

de președinte al Comitetului de Stat al Planificării.

cialiste Federative Iugoslavia șl Republicii Turcia, care participă la reuniunea privind promovarea cooperării economice și comerciale între țările balcanice, ce se desfășoară, în aceste zile, la București.(Agerpres)

imprimată. Iar fețele de masă Imprimate cu gust sau mileurile in neînchipuite jocuri florale completează fericit raionul de țesături. Li se adaugă o sumedenie de garnituri din pluș compuse din cuvertură de pat, față de masă, două perne fan- tezi, inspirat realizate de „Tesăto- riile Reunite" din Capitală. Un loc aparte îl dețin covoarele și mochetele plușate, mochetele uni și în dungi, de diverse lățimi.Aceeași diversitate de țesături am găsit și la întreprinderea Comercială de Stat „București", unde economista Tamara Sirbu ne-a prezentat. dincolo de cele menționate, o varietate de mochete pe fond verde, bei, gri, ușor de asortat în orice încăpere, o gamă variată de șervete de bucătărie și prosoape la metraj, un bogat sortiment de pături din lină, lucrate de cunoscuta întreprindere din Cisnădie. foarte multe țesături de bumbac și tip bumbac imprimate pentru lenjerie de pat. precum și o gamă diversă de stofe din lină și tip lină pentru costume, sacouri și rochii, asigurîndu-ne că se poartă roșu-grena, verdele, ocru, negrul și pepitul. Tercoturile pentru balonseide sînt și ele la vedere in rafturi, dominînd culorile gri, maro, bej si oliv. Străbătînd și alte raioane de țesături ale unor mari magazine din Capitală, ca „Romarta", „Unirea". ,.Bucur-Obor“. ..Titan" si altele, am constatat că există o bogată gamă sortimentală de țesături, suficientă să acopere solicitările zilnice ale cumpărătorilor. De la direcția de resort din cadrul Ministerului Comerțului Interior aflăm că Ia țesături există un fond îndestulător de marfă pentru toate gusturile și preferințele.
Marfa CUIBUȘ

Prioritatea de trecereCursivitatea și siguranța traficului !n intersecții depind și de modul in care conducătorii de vehicule înțeleg să respecte semnificația culorii semafoarelor și regulile de prioritate, înaintea pătrunderii in intersecții este necesară o încadrare corespunzătoare a autovehiculelor pe benzile de circulație în raport cu direcția de mers dorită, concomitent cu semnalizarea intenției efectuării manevrei. O atenție sporită este necesară și la deplasarea partenerilor de drum. în orașul Oltenița, precauția cu care șoferul autospecialei 31—CL—368 a circulat intr-o intersecție, in condiții de ceață și drum umed, i-a permis să evite accidentarea unui căruțaș care nu s-a asigurat la pătrunderea în nodul rutier de pe o arteră fără prioritate. Reducerea din timp a vitezei, concomitent cu asigurarea la intrarea în intersecție oferă posibilitatea evitării oportune a unor asemenea situații critice, permițind, totodată, efectuarea în siguranță a virajelor. Plecarea de pe Ioc este o manevră care se cere precedată de o temeinică asigurare, acordindu-se prioritate tuturor vehiculelor aflate în mers. Conducătorul unui autoturism care nu s-a asigurat la plecarea de pe loc, pe o stradă din municipiul Arad, a intrat în coliziune cu un alt autovehicul ce se deplasa regulamentar, accidentul avînd urmări grave. La Reghin, numai precauția omului aflat la volanul autoturismului 2—MS—6703 a permis evitarea producerii unui accident in situația critică generată de plecarea de pe loc fără asigurare a unui alt șofer amator.Conduita preventivă trebuie să Însoțească fiecare gest, fiecare manevră a celor aflați la volan, cu atit mai necesare în anotimpul rece, cînd există un grad redus de vizibilitate și aderență diminuată a pneurilor pe numeroase artere de circulație din localități și din afara acestora.

FOTBAL. în comentariile consacrate celui de-al doilea tur al cupelor europene, agențiile internaționale de presă menționează. între altele, calificarea detașată a formației Dinamo București, singura echipă din „Cupa cupelor" care a obținut un dublu succes, eliminind. la scoruri concludente. pe Pahathinaikos Atena. în aceeași competiție s-a Înregistrat și eliminarea echipei F.C. Barcelona, stopată de Anderlecht Bruxelles. S-au mai calificat in sferturile de finală de anul viitor in „Cupa cupelor" Samp- doria Genova. Real Valladolid. Partizan Belgrad. Admira Wacker Viena. A.S. Monaco și Grasshoppers Zurich.Precedată de incidente Intre suporteri, soldate cu peste 40 de răniți, partida Real Madrid — A.C. Milan din „Cupa campionilor europeni" — se remarcă în comentarii — a avut o desfășurare puțin spectaculoasă, cu multe durități, care l-au obligat pe arbitrul francez Vautrot să dicteze nu mai puțin de 7 cartonașe galbene și unul roșu (spaniolul Sanchis). Scorul final : 1—0 pentru gazde, Încurajate de 100 000 spectatori, a adus calificarea 

Poporul din Republica Panama sărbătorește împlinirea a 86 de ani de la proclamarea independenței naționale. în același an, 1903, cînd Panama s-a despărțit de Columbia, devenind stat de sine stătător, tinerei republici i-a fost impus de către Statele Unite ale Americii un tratat în care iși rezervau pe timp nelimitat „dreptul de suveranitate" asupra canalului ce străbate istmul. Răpirea unei porțiuni din teritoriul tării a avut efecte nocive șl pe plan economic, dat fiind că cea mai însemnată bogăție a panamezilor o constituie însăși poziția geografică a țării lor — un istm care prin intermediul canalului ce-1 străbate unește oceanele Atlantic și Pacific.Poporul panamez a dus o luptă dirză și consecventă pentru a-și face respectate drepturile legitime. După ani îndelungați de negocieri intre guvernele panamez și american, au fost încheiate, in 1979, două tratate, privind transferarea pe e- tape, oină la sfirșitul anului 1999, a canalului către Republica Panama.în acest an, ziua națională este fntîmpinată de poporul panamez prin stringerea rîndurilor în apărarea suveranității naționale. Sînt semnificative în acest sens luările de poziție oficiale, ca și decizia de a lărgi componența formațiunilor de apărare, denumite „batalioanele demnității". în vederea mai bunei organizări a rezistenței în fața
tv

19,00 Telejurnal
19,30 Partid șj țară — o unică voință. 

Deplină aprobare de către În
tregul nostru partid șl popor 
a propunerii privind realegerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu tn 
înalta funcție de secretar general 
al Partidului Comunist Român și 
a documentelor pentru Congresul 
al XIV-Iea

19,45 Glorie, nepieritoare glorie ! Cln- 
tece patriotice, revoluționare

vremea
Prognoza meteorologică pentru inter

valul 3 noiembrie (ora 20) — 6 noiem
brie (ora 20). In țară : Vremea va fi 
caldă, iar in jumătatea de vest a țării 
va deveni in general închisă și umedă. 
Cerul va fi variabil, mal mult noros 
In regiunile vestice, sud-vestloe și cen
trale, unde vor cădea precipitații sub 
formă de burnițe și ploi. In a doua 
parte a intervalului, burnițe și ploi pe 
arii mai restrinse se vor semnala șl 
in restul teritoriului. în sud-vestul ță
rii, pe alocuri, cantitățile de apă pot

La cinematograful „Studio**  din Capitală se vor desfășura 
in perioada 3-11 noiembrie a.c.

„Zilele filmului sovietic" 
organizate cu prilejul celei de-a 72-a aniversări 

a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie

In program : 3 noiembrie — O 
seară de iarnă la Gagra — spec
tacol de gală ; 4 noiembrie — O 
seară de iarnă la Gagra ; 5 noiem
brie — Comoara din Valea șerpi
lor 1 6 noiembrie — Comoara din 
Valea șerpilor; 7 noiembrie — Re
găsire după război ; 8 noiembrie —

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
lui A.C. Milan, învingătoare in tur cu 2—0. în sferturile „C.C.E." vor evolua, de asemenea. Bayern Miin- chen, Benfica Lisabona (realizatoarea scorului zilei : 7—0 cu Honved Budapesta), Sredeț Sofia, Dnepr Dnepropetrovsk, P.S.V. Eindhoven, F.C. Malines și Olympique Marsilia.în „Cupa U.E.F.A." rezultatele au fost tn general scontate, printre formațiile calificate in optimile de finală numărîndu-se Napoli, S.V. Hamburg, Fiorentina, Dinamo Kiev, Juventus Torino, F.C. Porto, V.F.B. Stuttgart și F.C. Liege.Tragerea la sorți pentru turul trei 
al „Cupei U.E.F.A." va avea loc astăzi (meciurile urmînd să se dispute la 22 noiembrie și 6 decembrie), iar cea pentru sferturile de finală (programate anul viitor, la 7 și 21 martie) ale tuturor celor trei Cupe europene se va efectua la 15 decembrie.

ȘAH. în runda a 4-a a campionatului mondial de șah pe echipe, de la Lucerna, au fost consemnate următoarele rezultate: U.R.S.Ș. — 
Elveția 2,5—1,5 puncte ; Anglia — 
Cuba 3—1 j S.U.A, — R.P. Chineză

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

unei eventuale agresiuni. Toate acestea, din pricina accentuării stării de încordare intervenite in relațiile dintre Panama și S.U.A., încordare care cunoaște o escaladare continuă. Dincolo de aspectele concrete, iși găsesc expresia in acest conflict contradicțiile dintre aspirațiile poporului panamez de a se dezvolta independent și de a-și redobîndi suveranitatea asupra întregului teritoriu, prin retrocedarea de către Statele Unite a Canalului Panama și, pe de altă parte, dorința unor cercuri din S.U.A. de a-și prelungi, intr-un fel sau altul, prezenta și privilegiile în zona canalului, în ultimă instanță de a anula acordul de retrocedare a acestuia pînă la sfirșitul secolului. La lunga listă de sancțiuni economice aplicate Republicii Panama s-au adăugat în ultima vreme încercările de amestec direct in treburile interne ale acestei țări centroamericane. împotriva unei asemenea politici se ridică cu hotărîre poporul panamez, care, în cadrul unor mitinguri și manifestații organizate în capitală și in alte orașe ale tării, iși manifestă hotărirea de a întări unitatea națională, ca premisă esențială a promovării unei politici conforme cu interesele de dezvoltare de sine stătătoare. Marcarea sărbătorii naționale constituie astfel pentru panamezi un prilej de reafirmare a hotărîrii de a apăra patria, de a respinge amestecul străin.
20,00 România In lume. Necesitatea unei 

politici noi. de dezarmare, in pri
mul rînd nucleată, pentru reali
zarea unei lumi fără arme șl 
războaie

20,20 In dezbatere : Documentele pentru 
Congresul al XIV-Iea al Partidului 
Comunist Român

20,40 Copiii cintă patria șl partidul. 
Program Uterar-muzical-coregraflc 

21,00 In dezbatere : Tezele, Ideile, orien
tările din Expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la Plenara lăr
gită a Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român

2! ,20 Univers, materie, viață. Emisiune 
de educație materlalist-știlnțiflcă

21,50 Telejurnal 

depăși 15 litri pe metrul pătrat In 24 
de ore. Vîntul va sufla slab ptnă la 
moderat, cu unele Intensificări predomi- 
nind din sector sudic, mal ales în ves
tul țării. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 4 și 14 grade, iar cele 
maxime între 10 și 20 grade, mai ri
dicate în prima parte în sud și sud-est. 
In regiunile sudice și sud-estice. pe 
alocuri, se va produce ceață. In Bucu
rești : Vremea va fi caldă, cu ceru! 
variabil, ceva mai noros In ultima zi, 
cînd va ploua. Vînt slab pînă la mo
derat. Temperaturile minime vor oscila 
între 6 și 10 grade, Iar cele maxime 
între 17 și 21 grade, mai scăzute în 
ultima zi. Dimineața condiții de ceață 
slabă.

Norocoasa ; 9 noiembrie — Prezum
ție de nevinovăție ; 10 noiembrie 
— Rapidul ; 11 noiembrie - Dră
guța Aelita.

Manifestarea va mal avea loc și 
tn municipiile Piatra Neamț (intre
5- 13 noiembrie) ți Focșani (intre
6- 14 noiembrie).

2,5—1,5 j Iugoslavia — Olanda 3—1 j Ungaria — selecționata Africii 3—1. în clasament conduce echipa U.R.S.S. (cu 12,5 puncte), urmată de Anglia și Ungaria (cite 10 puncte), S.U.A. și Iugoslavia (8 puncte), R.P. Chineză si Cuba (cite 7 puncte) etc.
BASCHET. Rezultate înregistrate în optimile de finală ale „Cupei cunelor" la baschet masculin : Su- nair Ostende (Belgia) — B.B.K. Soe- dertaelje (Suedia) 74—62 ; PAOK Salonic — A.D. Ovarense (Portugalia) 117—67 ; B.C. Mulhouse — Bayer Leverkusen 96—77 ; Virtus Bologna — B.C. Tarsus (Turcia) 108— 64 ; Real Madrid — Ț.S.K.A. Sofia 95—87 ; Limassol — Partizan Belgrad 68—82 ; Dudelange (Luxemburg) — Jalghiris Kaunas 69—128.
HANDBAL. în meci contînd pentru optimile de finală ale „Cupei cupelor" la handbal masculin, echipa suedeză Drott Halmstad a învins pe teren propriu, cu scorul de 28—12 (14—3), formația IonikosAtena.



Acțiuni în sprijinul parii și dezarmării Sesiunea Adunării Generate a O.N.D.
Pentru crearea tmei zone dș.iucJearizaîe 

în nordul EuropeiCOPENHAGA 2 (Agerpres). — Participantii ia intilnirea- Comisiei interparlamentare a țărilor nordice pentru crearea unei zone denuclea- rizate in nordul Europei au adoptat o rezoluție în care se arată că aceste țări sânt chemate să depună eforturi pe arena internațională in vederea începerii cit mai curînd a negocierilor pentru înfăptuirea dezarmării pe mări, îndeosebi în dome
Protestele primarilor din Hiroshima și Nagasaki 
împotriva continuării experiențelor nucleareTOKIO 2 (Agerpres). — Primarii orașelor japoneze Hiroshima și Nagasaki au protestat pe lingă ambasadorul S.U.A. în Japonia în legătură cu explozia nucleară subterană efectuată de Statele Unite la 31 octombrie în deșertul Nevada, informează agenția
In favoarea eliminării tuturor armelor 

de distrugere în masăHAVANA 2 (Agerpres). — în cursul unei reuniuni desfășurate la Havana, reprezentanți ai organizațiilor sindicale din țări caraibiene s-au pronunțat in favoarea dezarmării. în primul rînd nucleare, pentru eliminarea tuturor armelor de distrugere în masă și pentru edificarea unei noi ordini economice internaționale. Totodată, participanții au evi

niul armelor nucleare tactice. Parlamentari: au constatat că în toate țările nordice populația sprijină ideea dezarmării și destinderii. în aceste condiții, o zonă denuclearizată ca o mare acțiune de încredere ar putea juca rolul unei pîrghi: pentru înfăptuirea planurilor de eliberare a Europei de armele nucleare, au relevat participantii la întîlnire.
Kyodo. A fost adresat un protest similar ambasadorului francez la Tokio in legătură cu experiența nucleară efectuată de Franța în atolul Mu- ruroa la 1 noiembrie, relatează agenția niponă.
dențiat necesitatea întăririi unității mișcării muncitorești din America Latină și zona Caraibe, subliniind că aceasta constituie un factor vital în ■eforturile de soluționare a dificultăților economice, sociale și politice cu care se confruntă statele din regiune — transmite agenția Prensa Latina.

* Datoriile externe periclitează progresul țărilor 
in curs de dezvoltareNAȚIUNILE UNITE 2 (Agerpres). — în Comitetul pentru probleme economice și financiare al Adunării Generale a O.N.U. au început dezbaterile asupra problemei „Datoria externă și dezvoltarea".luind cuvintul în cadrut dezbaterilor. secretarul general al O.N.U., Javie- Perez de Cuellar, a arătat că datoriile externe afectează grav întreaga lume și multe țări in curs de dezvoltare au fost obligate să recurgă la a’ustări c’ »s‘ice pentru a-și indenlini obligațiile de debitori. în situa*ia  care s-a c-eat. a arătat el, statele în cur? de dezvoltare cunosc

Asa cum majoritatea sondajelor de opinie lăsau să se ihtrevada. Partidul Socialist Muncitoiesc Spaniol, de guvernămint. al cărui lider este premierul Felipe Gonzales, și-a adjudecat. pentru a treia oară, consecutiv. incepind du. 1982. majoritate-a absolută a mandatelor, aut in Congresul Deputaților. cit și in Senat (cele două camere ale Cories-urilor). Spre deosebire i„să de victoriile precedente. cea de față se poate spune că a fost obțin na pe muchie de cuțit, intruc.t era destu, să lipsească doar unui din cele l'.'t' de mandate ciștigate pentru Con;-, esul De- butatilor ca victoria să fie doar cu majoritate simplă • ceea ce ar ti presupus intrarea in jocul alianțelor. în vederea formării viitorului guvern. Comentind această împrejurare. ziarul „El Pais" scrie că „spaniolii au oferit socialiștilor un al tr.eilea mandat stabil", dar că „prin votul lor au avertizat P.S.M.S. că nu vor ca puterea să se exercite ca in ultitmi șapte ani. adică de la înălțimea unei confortabile majorități absolute". Cu alte cuvinte, o opțiune in favoarea menținerii guvernării socialiste, dar cu anumite modificări în privința formelor oe e- xercitare a ei. cu deschideri spre a- corduri tactice cu alte partide.Cea de-a doua forță politică a tării. Partidul Popular (conservator), înregistrează pe ansamblu doar o ușoară -creștere (un mandat de depu- . tat in plus față de alegerile precedente). impunindu-se insă în consiliul municipal al Madridului, unde, pentru prima oară, a obținut majoritatea locurilor. De remarcat că, deși partidul conservator ciștigă un mandat de deputat in plus, in ce privește voturile, el a obținut mai puține decît la alegerile precedente. Aceasta este urmarea particularităților. legii electorale spaniole, de tio „proporțional corijat", care favorizează partidele relativ mai votate, acor- dîndu-le acestora un număr de mandate superior față de cel căre li s-ar cădea' potrivit numărului de voturi. Aceleași particularități ale legii electorale au făcut ca un partid local din Cata'on'a — „Convergenta .v Union", să devină a treia forță politică. cu 18 mandate parlamentare, deși a obținut cu citeva sute de mii

Profundă îngrijorare față de gravitatea problemei 
producerii și traficului ilicit de droguriNAȚIUNILE UNITE 2 (Agerpres). — Adunarea Generală a hotărit în ședință plenară convocarea unei sesiuni speciale a Adunării Generale a O.N.U., la nivel de .șefi de stat și de guvern, consacrată examinării aspectelor pe care le ridică producerea și traficul ilicit de narcotice. Rezolu

Chemare la acțiuni pentru reglementarea politică 
globală a situației din Afganistan

mari tensiuni pe plan soc'al și politic și își văd periclitat progresul.Deși în elaborarea concepției vizînd reducerea datoriilor externe s-au înregistrat unele progrese, este necesar să fie deouse eforturi serioase — a1 declarat Javier Perez de Cuellar. Se impune — a relevat vorbitorul — accelerarea negocierilor în 'acest domeniu, iar organizațiile financiare internaționale trebuie să aloce fonduri sporite nentru susținerea procesului inițiat, trebuie ca ele să întreprindă masuri suplimentare în direcția sprijinirii țărilor celor mai sărace, Îndeosebi din Africa.

ția în acest sens, adoptată prin consens, exprimă profunda îngrijorare față de gravitatea problemei producerii ilegale, desfacerii, consumului și. răspindirii substanțelor narcotice si față de acțiunea distructivă pe care consumul de narcotice o are asupra omului și societății.

Elveția este hotărîtă 

să rămînă neutră 
Deciaratia unui purîător 

de cuvînt oîiclaiBERNA 2 (Agerpres). — Guvernul elvețian a reafirmat dorința acestei țări de a-și menține neutralitatea, chiar și în condițiile preconizatei intensificări a cooperării dintre Piața comună și Asociația Europeană a Liberului Schimb (A.E.L.S.). Un purtător de cuvînt oficial, citat de agenția A.D.N., a subliniat că Elveția nu va accepta ca A.E.L.S., organizație a cărei membră este, să devină o instituție cu prerogative supranațio- nale.
Președintele ales al TurcieiJ

se pronunță pentru 
cooperarea cu țările vecineANKARA 2 (Agerpres). — într-un interviu acordat ziarului „Hurriyet", care apare Ia Istanbul, președintele ales al Turciei, Turgut Ozal, a declarat că va continua să aplice o politică de cooperare cu țările vecine. Pe de altă parte, el a precizat că succesorul său in fruntea Partidului Patriei (de guvernămint) va fi desemnat la 9 noiembrie, dată la care expiră mandatul actualului președinte Kenan Evren.

ORIENTUL MIJLOCIU
® Convocarea sesiunii parlamentului libanez ® Greva gene
rală de protest a populației palestiniene din teritoriile arabe 

ocupate de IsraelBEIRUT 2 (Agerpres). — Parlamentul libanez a fost convocat în sesiune pentru sîmbătă. în conformitate cu înțelegerea intervenită intre principalele formațiuni politice libaneze — ău anunțat surse parlamentare, citate de agențiile FANA și China Nouă. Sesiunea Adunării Naționale a Libanului face parte din procesul de pace mediat de Liga A- rabă prin intermediul Comitetului său tripartit, vizînd realizarea reconcilierii naționale în țară.Pe agenda sesiunii Adunării Naționale sint înscrise trei puncte principale. respectiv alegerea unui nou președinte al parlamentului, ratificarea „Cartei de reconciliere națională" și alegerea președintelui țării.DAMASC 2*  (Agerpres). — Perspectivele reglementării situației din Liban ș-au aflat in centrul atenției întrevederii pe care a avut-o la Damasc președintele Siriei, Hafez Al-Assad, cu Walid Joumblatt. președintele Partidului Socialist Progresist din Liban, și Nabih Berri, lider-ul mișcării șiite . „Amal". Au fost analizate rezultatele recentei in- tilnirî a parlamentarilor libanezi de la Țaif — transmite agenția T.A.S.S.BEIRUT 2 (Agerpres). — Persoane neidentificate au ucis miercuri cu focuri de armă pe. Mohamed Aii Marzouqi. diplomat la Ambasada Arabiei Saudite din Liban, informează agențiile de presă. Potrivit posturilor de televiziune locale, pentru săvirșirea atentatului și-a asu

mat responsabilitatea organizația extremistă ..Jihadul islamic". Secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a condamnat acest act, subliniind necesitatea continuării e- forturilor de către Liga Arabă in direcția instaurării păcii in Liban.O grevă generală de protest a fost organizată, joi, de populația palestiniană în teritoriile arabe ocupate de Israel. Totodată, agenția- Q.N.A. arată că în ultimele 24 de ore au fost înregistrate ciocniri violente între militarii israelieni și manifes- tanții palestinieni, in cursul cărora 28 de palestinieni și cinci soldați israelieni au fost răniți. (Agerpres)NAȚIUNILE UNITE 2 (Agerpres). — Reprezentantul permanent al Palestinei la O.N.U. a cerut Consiliului de Securitate să adopte măsuri urgente pentru a asigura protecția internațională a cetățenilor palestinieni din teritoriile ocupate de Israel. într-o scrisoare adresată în acest sens secretarului general al O.N.U. se subliniază că Israelul continuă să reprime populația pașnică palestiniană din teritoriile ocupate și să încalce prevederile Convenției a 4-a de la Geneva.CAIRO 2 (Agerpres). — Președintele Egiptului. Hosni Mubarak, a conferit cu președintele Statului Palestina, Yasser Arafat, care a sosit în vizită la Cairo. în cadrul discuțiilor au fost examinate ultimele evoluții din Orientul Mijlociu.
Cooperarea Sud-Sud — factor de stimulare 

a dezvoltării de sine stătătoareCIUDAD DE MEXICO 2 (Agerpres). — Mexicul va promova în continuare cu fermitate principiile neamestecului în problemele interne ale altor state și autodeterminării popoarelor, în special in America Latină — a declarat președintele acestei țări, Carlos Salinas de Gortari, intr-am discurs rostit în Congresul Național. Arătînd că guvernul său a acționat pentru întărirea relațiilor cu țările vecine, el a afirmat că Mexicul dorește să întărească raporturile economice și culturale cu Cuba și, în general, să aibă o prezentă mai activă în Caraibi, in bazinul Pacificului, acordînd prioritate, în ansamblu. legăturilor externe, relațiilor cu țările Americii Latine.NAIROBI 2 (Agerpres). — într-o cuvîntare rostită la Universitatea din Nairobi, președintele Kenyei, Daniel Arap Moi, a subliniat necesitatea ca țările africane să-și consolideze situația economică și să se bizuie pe propriile forțe. Statele continentului trebuie să fie conștiente de faptul că puterea lor economică se află înăuntrul lor și nu în afară — a subliniat el. Arătind că statele industrializate occidentale își întăresc \ alianțele economice, președintele
Necesitatea unor acțiuni concertate pentru 
soluționarea problemelor ecologice globaleVIENA 2 (Agerpres). — într-o deteriorarea stratului de ozon, efec-conferintă de presă organizată la Viena. ministrul de externe al Austriei. Alois Mock, și ministrul mediului înconjurător. Marilies Flemming. au subliniat necesitatea unor acțiuni concertate pentru soluționarea problemelor ecologice globale — 

Kenyei a cerut țărilor africane să-și reconsidere statutul economic și să promoveze mai intens cooperarea regională.ACCRA 2 (Agerpres). — Obed A- sampah, secretar de stat ghanez pentru afacerile externe, a cerut țărilor în curs de dezvoltare să promoveze cooperarea Sud-Sud și să-și reducă dependența de țările industrializate dezvoltate. El a făcut apel la dezvoltarea cooperării pe plan regional și la valorificarea mai judicioasă a resurselor de materii prime ale țărilor africane.SAN SALVADOR 2 (Agerpres). — în capitala Salvadorului a avut loc o reuniune a miniștrilor adjuncți pentru cooperare și ai agriculturii din țările centroamericane — informează agenția I.P.S. Au fost aprobate o serie de proiecte destinate dez-. voltării sectorului agricol, impulsionării exporturilor netradiționale in America Centrală. Secretarul general al Consiliului regional de cooperare agricolă (CORECA), Reinaldo Perez, a menționat că, prin conținutul lor, aceste proiecte răspund necesităților urgente ale zonei.

tul de seră, distrugerea pădurilor de către ploile acide. Alois Mock s-a pronunțat pentru încheierea unor acorduri bi și multilaterale cuprin- zind măsuri eficiente de luptă împotriva deteriorării mediului înconjurător — informează agenția A.P.A.

NAȚIUNILE UNITE 2 (Agerpres). — Adunarea Generală a O.N.U. a adoptat, prin consens, o rezoluție cu privire la situația din Afganistan și la consecințele acesteia asupra păcii și securității internaționale. Documentul cheamă toate părțile implicate in conflict să respecte litera și spiritul acordurilor de la Geneva și să acționeze pentru reglementarea politică globală. încetarea operațiuafganistan -. Grupe ale opoziției înarmate au trecut de partea autoritățilorKABUL 2 (Agerpres). — în Afganistan continuă luptele între grupările extremiste de diferite orientări. Agenția națională de presă BAKHTAR relatează că ciocnirile care au avut loc în ultimele 24 de ore în provinciile Laghman. Nu- ristan. Parwan. Badrak și în unele localități din provincia Kabul s-au
Critici la adresa politicii Washingtonului 

de intervenție în treburile interne ale NicaragueiBUENOS AIRES 2 (Agerpres). — Președintele Argentinei. Carlos Saul Menem, a criticat sprijinul pe care administrația S.U.A. il acordă forțelor contrarevoluționare nicara- guane. în declarații făcute presei la Buenos Aires, el a arătat că ajutorul permanent furnizat de Statele Unite grupărilor armate antisandiniste nu
In preajma alegerilor din IndiaNEW DELHI 2 (Agerpres). — în India s-a încheiat acțiunea de înregistrare a candidaților pentru alegerile generale ce vor avea loc la 22 și 24 noiembrie. în vederea ocupării celor 529 de locuri ale Camerei infe

nilor militare si crearea condițiilor necesare instaurării păcii. Rezoluția pune în evidență necesitatea începerii grabnice a dialogului interaf- gan în vederea alcătuirii unui guvern pe o bază, largă și cere, totodată. secretarului general al O;N.U., Javier Perez de Cuellar, să stimuleze si să înlesnească realizarea unei reglementări globale în Afganistan.

soldat cu aproape 50 de morți și răniți.Totodată, în provinciile Badakhshan și Takhâr au trecut de partea autorităților guvernamentale patru grupe ale opoziției înarmate care s-au declarat gata să eontribuie la asigurarea liniștii în provinciile respective.

contribuie la depășirea situației con- flictuale din regiune. Guvernul ni- caraguan — a apreciat șeful statului argentinian — promovează o politică justă,' consecventă și Argentina va depune toate"eforturile pentru a se ajunge la încetarea ostilităților in America Centrală.
rioare a parlamentului și-au depus candidaturile circa 5 000 de personalități politice. După încheierea acestei etape, își încep campania electorală partidele politice participante la scrutin.

CONVORBIRI. Egon Krenz. secretar general al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R.D. Germane, a efectuat joi o scurtă vizită în R.P. Polonă, unde a avut întrevederi cu Wojciech Jaruzelski, președintele R.P. Polone. Mieczyslaw Rakowski. prim- secretar al C.C. al P.M.U.P.. și Tadeusz Mazowiecki. președintele Consiliului, de Miniștri, — relatează agențiile P.A.P. și A.D.N. Părțile au abordat probleme ale relațiilor dintre cele două țări.ÎNTREVEDERE. Președintele R. P. Chineze, Yang Shangkun, a avut o întrevedere cu fostul președinte al Statelor Unite, Richard Nixon. La un banchet oferit in cinstea oaspetelui, președintele Chinei a relevat disponibilitatea țării sale de a dezvolta în continuare relații de prietenie și colaborare cu Statele Unite, pe baza principiilor cuprinse în documentele semnate de cele două, părți.LA MOSCOVA s-au încheiat convorbirile dintre Eduard Șevard- nadze. rtifnistrul afacerilor externe al U.R.S.S., și Budimir Loncear, secretar federal pentru afacerile externe al R- S. F. Iugoslavia. După cum relatează agenția T.A.S.S., cei doi miniștri au procedat la un amplu schimb de păreri în legătură cu problemele majore ale vieții internaționale actuale, subliniindu-se necesitatea continuării eforturilor în vederea consolidării procesului de trecere de la confruntare la dialog, pentru soluționarea problemelor complexe exclusiv pe cale politică.

GENȚIILE DE PRESA
S - pe scurt

PROTEST. Reprezentantul părții nord-coreene în Comisia militară de armistițiu a adresat părții americane un protest împotriva exer- cițiilor militare comune americano—șud-.coreene ce se . desfășoară sub numele codificat ..Eagle 89“ — informează Agenția Centrală Telegrafică Coreeană. Partea nord- coreeană, se. .arată în mesajul de. protest, cere încetarea acestor exerciții militare care violează a- cordul de armistițiu și agravează situația . din zonă, subliniind, că părții americane ii revine răspunderea pentru toate consecințele a- cestor acțiuni militare.VIZITĂ. Relațiile ungaro-ls- landeșe și modalitățile de extindere a acestora pe diverse planuri au stat, in centrul convorbirilor de la Budapesta dintre ministrul ungar de. externe, Gyula Horn, și ministrul de externe ■ al Islandei, Jon Baldvin Hannibalsson, care a efectuat o vizită oficială in Ungaria, informează agenția M.T.I. Ministrul islander de externe a fost primit de Miklos Nemeth, pre- șfedititele Ccrh'siliului de Miniștri.AGENȚIA P.A.P. anunță că au fost stabilite relații diplomatice între R.P. Polonă și Coreea de Sud la nivel de ambasade.LA VIENTIANE au avut loc convorbiri intre delegații guvernamentale ale Laosului și Statelor Unite — anunță agenția K.P.L. Au fost examinate căi de extindere a cooperării bilaterale in problema americanilor dispăruți în acțiune în L&os. in perioada războ

iului. și alte problem? de interes reciproc.DEFICIT. Anul financiar 1988— 1989 s-a încheiat în S.U.A. cu un deficit bugetar de 152,08 \miliarde dolari și, in pofida previziunilor Ioptimiste ale guvernului american, nu s-a realizat o reducere nota- I bilă a datoriei externe, informează | agenția A.D.N. Prin aceasta a fost depășită cu mult granița de 133 de . miliarde stabilită pentru 1988—1989 prin legea Gramm-Rudman. Plata 1 dobinzilor a depășit, pentru prima dată,- totalul asigurărilor sociale de ștat.ANUNȚ. Agenția T.A.S.S. anun- [ ță că, în urma terminării lansări- 1 lor de rachete purtătoare în direcția unor zone limitate ale Oceanului Pacific, acestea au devenit libere pentru navigația aeriană și * maritimă.CONSTITUȚIE. Hotărîrea Co- i mitetului Militar de Redresare Națională din Guineea privitoare la i elaborarea unei noi constituții a țării și transferarea puterii către un 1 guvern civil a fost reafirmată de șeful statului guineez. Lansana Conte. El a subliniat că în etapa pe I care o traversează în prezent tara adoptarea noii legi fundamentale | este importantă si necesară.ÎN CADRUL CAMPANIEI ÎM- ,POTRIVA FUMATULUI. în Singapore au intrat în vigoare, de la • 1 noiembrie, o serie de noi decrete guvernamentale, prin care se inter- ! zice fumatul in edificii publice și I locuri cu afluență de public. în a- cest sens, fumatul nu este permis în biblioteci, muzee, săli de sport și expoziții, hoteluri, restaurante și magazine. Anterior, fuseseră adop- i tate interdicții similare pentru spi- | tale, transporturi publice, teatre. Pentru cei care încalcă dispozițiile sint prevăzute amenzi substan- | ți ale.
SPANIA 

Un vot masiv în favoarea 
partidelor de stingăde voturi mai puțin decît „Stingă Unită".Coaliția „Stingă Unită" — alcătuită din comuniști, alte grupări de stingă și unele personalități indecent- ente — a fost adevărata revelație a acestui scrutin, intrucit și-a sporit numărul mandatelor de la 7 la 17. Această performanță se da- torește înainte de toate comuniștilor, care la actualul scrutin s-au prezentat cu poziții considerabil întărite în urma unificării rîndurilor prin fuzionarea P-C. din Spania și P.C. al Popoarelor Spaniei. Autoritatea comuniștilor a sporit, de asemenea, și datorită campaniei e'ecto- rale, axate pe problemele economico- sociale presante, cu deosebire acelea ce privesc nivelul de trai al poporului, precum și acțiunilor unitare desfășurate de sindicatul de tendință comunista — „Comisiile muncito-ești" — eu cel de tendință socialistă — „Ur.-unea Generală a Oamenilor Muncii". Acum citeva luni, aceste sindicate au organizat împreună o grevă „enerală m circa opt milioane de participanți. Așadar, cuvintele de ordine ale comuniștilor — unitate in propriile rînduri și colaborare cu toate forțele interesate în apărarea intereselor oamenilor muncii — s au soldat cu. un beneficiu electoral locvent. De altfel, observatorii pol.tici remarcă faptul că în genere la prezentele alegeri marea majoritate a voturilor au revenit partidelor de stingă, care își consolidează astfel pozițiile pe scena politică spaniolă.în fine, scrutinul a marcat un nou eșec al Partidului Centrul Democratic și Social, al fostului premier Adolfo Suarez, care mai păstrează o reprezentare parlamentară aproape sirrțbolică (patru mandate).De reamintit că realizarea scrutinului a fost privită de socialiști ca un prilej de a folosi momentul prielnic — de după succesul lor expresiv în alegerile din iunie pentru parlamentul vest-european — spre a-și revalida preponderenta parlamentară în scopul de a proceda mai in voie la o impopulară ..reajustare" economică. Ar fi vorba, spun oficialitățile, de o suită de măsuri hotărîte de corectare a 

unor dezechilibre cauzate de necon- cordanța între nivelul producției și cel al consumului, de recrudescenta inflației și sporirea deficitului comercial. în fond este vorba de reajustări cerute de adincirea integrării în cadrul Comunității Economice Europene și, mai ales, de adaptarea la „piața unică" preconizată pentru 1992. Crearea pieței respective a ridicat numeroase intrebări și în alte țări ale C.E.E., avînd în vedere unele-consecințe' economice și sociale, îndeosebi pentru cele mai puțin dezvoltate. în cazul Spaniei, prețul social al integrării a suscitat și suscită puternice controverse nu numai la nivelul dezbaterilor teoretice, ci și al acțiunii practice, între altele.
GRECIA

IncertitudinileLa mal puțin de patru luni și jumătate de la precedentele alegeri parlamentare. Grecia se află in ajunul unei noi consultări electorale, programată pentru duminică 5 noiembrie. După relativa acalmie din vară, cind- a funcționat un parlament efemer și un guvern temporar cu program restrins, urmărind elucidarea unor cazuri de corupție care au zguduit țara, viața politică cunoaște din nou agitația specifică ce precede chemarea cetățenilor la urne.După cum se știe, la scrutinul anterior partidul guvernamental, Mișca- . rea Socialistă panelenă (PASOK), și-a pierdut majoritatea absolută, dar nici unul din partide nu a reușit să întrunească numărul de mandate necesare formării unui nou guvern, tocmai de aceea ajungîndu-se la soluția provizorie a unui cabinet de tranziție, alcătuit din două formațiuni cu platforme ideologice opuse și cu opțiuni politice net diferite in cele mai multe probleme ale politicii interne și externe: Partidul Noua Democrație (conservator) și Alianța forțelor democratice și progresiste, a vini ca principală componentă Partidul Comunist. Urmărind căi diferite de dezvoltare economico-so- cială și avind concepții diferite in ce privește locul și rolul Greciei pe plan internațional, cele două formațiuni au găsit, totuși, ca element comun de guvernare, adoptat ea unor măsuri vizind așa-numitul „kathar
sis" („purificare"), respectiv înlăturarea din viața politică și socială a 

intensificarea în ultima vreme a mișcării revendicative ridică serioase semne de întrebare guvernanților, mai ales in noile condiții, ale unei majorități parlamentare atît de vulnerabile. De aici, unii observatori conchid că dacă aritmetic suportul parlamentar este asigurat, fie și la limită, contextul politic și social actual, dar mai ales posibilele oscilații imprevizibile fac ca spectrul instabilității să planeze și el undeva, nu prea departe. Pe scurt, victoria socialiștilor rămîne marcată de ipoteci, ce ar putea genera complicații, cu atît mai mult cu cît terenul social se menține relativ fierbinte.
V. OROS

scenei politice unor fenomene de corupție, acumulate în anii precedenți. Este vorba de cunoscuta „afacere Koskotas", considerată cel mai mare scandal •din istoria țării, implicînd mai mulți foști înalți demnitari, inyinuiți de complicitate intr-un șir de' operații frauduloase, soldate cu pierderea de către statul elen a peste 220 milioane de dolari.Dincolo de această convergență, deosebirile radicale dintre programele celor două formațiuni ce alcătuiau guvernul nu au permis acestuia să abordeze eficient problemele dificile pe plan economic și social ' ale țării. în timp ce Noua Democrație preconizează o economie clasic capitalistă, „de piață" — cu toate urmările ce decurg de aici pentru păturije largi — strategia P.C. din Grecia urmărește o economie mixtă, avind ca temelie dezvoltarea sectorului de stat. în aceste. împrejurări, după cum arăta fostul premier . al guvernului de tranziție, TZannis Tzanetakis, situația economico-socială s-a agravat considerabil. S-a redus ritmul de creștere economică, s-a accentuat deficitul balanței de plăți, inflația și șomajul S-au menținut la niveluri ridicate — ’toate acestea necesitîn'd măsuri cuprinzătoare și pe termen lung pentru ■ redresarea țării. Totodată, a rămas în suspensie problema bazelor militare americane ne teritoriul elen, nu au fost înregistrate progrese în relațiile. adesea dificile, cu Turcia.

Ajungind la capătul mandatului său, o dată cu. intentarea unor acți-, uni în justiție contra celor implicați în afacerea amintită, guvernul și-a prezentat demisia, in desfășurarea procedurii de formare a unui nou cabinet, care să administreze treburile țării pină la alegerile de la 5 noiembrie .neputindu-se ajunge, ca urmare a dorinței partidelor de a se delimita clar, din punct de vedere politic, în perspectiva scrutinului. Ia nici un fel de formulă de colaborare. în fața acestei situații, șeful statului s-a prevalat de o prevedere constituțională (la care s-a recurs foarte rar in istoria țării), incredin- țind președintelui Tribunalului Suprem, Yannis Grivas, misiunea de a organiza un guvern de „tehnicieni", în vederea soluționării problemelor curente în perioada desfășurării campaniei electorale.Cele 300 de locuri de deputați sint disputate între principalele trei formațiuni politice amintite (PASOK, Noua Democrație, Alianța forțelor democratice și progresiste), alături de alte grupări mal mici, cu influență redusă. în afară de problemele ecpnomice, pentru a căror soluționare se preconizează căi opuse — conservatorii pronunțîndu-se în continuare pentru întărirea și dezvoltarea structurilor de tip capitalist, în timp ce socialiștii și comuniștii preconizează dezvoltarea sectorului de stat, obștesc’ —, un loc de cea mai mare importanță în campania electorală l-a ocupat problema bazelor militare americane. Și în această problemă pozițiile sint diferite • Noua Democrație sprijină încheierea, încă în acest an. a unui acord care să prelungească prezența militară străină; in vreme ce PASOK susține, ca și pină acum, necesitatea unui referendum național în această problemă — in orice condiții însă marea bază aeriană de la Hellinikon. de lingă Atena, urmînd a fi definitiv desființată, cu- excluderea posibilității, mutării ei. în alță parte a tării, —,' iar comuniștii sint pentru lichidarea neintîrziată a tuturor bazelor.Analizind șansele diferitelor partide. observatorii politici nu exclud posibilitatea ca alegerile de duminică să ducă la reeditarea situației din iunie, cind nici unul din partide nu a obținut numărul de mandate necesare formării echipei guvernamentale. Dacă aceste previziuni se vor adeveri, alegerile vor constitui doar un moment în prelungirea actualului impas, scoțind și mai mult in evidență dificultățile din viața politică a țării.
Al. CAMPEANU

Lumea capitalistă - dincolo 
de lozincile propagandistice 

Dreptul la muncă — refuzat la milioane de oameni
BONN 2 (Agerpres). — Sub ti

tlul „Trezire socială in R.F.G.", 
cotidianul francez „Le Monde“ 
prezintă situația oamenilor muncii 
din industria metalurgică vest-ger- 
mană și noile obiective ale luptei 
marilor sindicate „Ig Metall", „U- 
niunea sindicatelor vest-germane" 
și „Confederația vest-germană a 
sindicatelor angajaților". In condi
țiile in care cifra oficială .a șome
rilor din R.F.G. este de aproxima
tiv 2 milioane^, reprezentind 7,5, la 
sută din populația activă, sindica
tele au decis să-și propună drept

Concedieri — după bunul plac al patronilorPARIS 2 (Agerpres). — Grupul 
de presă britanic Maxwell, princi
palul acționar al. agenției de presă 
A.C.P. din Franfa, a ordonat în
chiderea acesteia. Cauza ? Salaria- 
ții au declarat o grevă pentru ob
ținerea unor condiții mai bune de 
viată și muncă. Agenția A.C.P., a 
doua ea mărime din Franța, fur
niza știri in special ziarelor de 
provincie și posturilor de radio 
particulare. Supărat de „îndrăz
neala" salariâților, multimilionarul 
Robert Maxwell, care controlează

Flagrante inegalități și
WASHINGTON 2 (Agerpres). — 

Potrivit rezultatelor unui sondaj 
efectuat de ziarul „Washington 
Post" și canalul de televiziune 
A.B.C., două treimi din negrii ches
tionați au apreciat că principala 
cauză a faptului că au locuri de 
muncă mai proaste și venituri mai 
mici decit restul populației S.U.A. 
sint prejudecățile rasiale.

Discrepanța socială dintre albi și 
negri se accentuează rapid în Sta
tele Unite — se arată într-un stu
diu redactat de 35 de specialiști de 
la Universitatea din Massachussets.

Printre altele, studiul subliniază

Fabricanții de arme obțin profituri record, dar refuză 
satisfacerea revendicărilor salariaților

WASHINGTON 2 (Agerpres). — 
Concernul „Boeing"; una dintre cele 
mai mari firme producătoare de ar
mament din S.U.A., a obținut, în 
cel de-al treilea trimestru al aces
tui an, un profit record de 242 mili
oane dolari, cu 68 la sută mai mult 

obiectiv al luptei lor obținerea de 
garanții vizind asigurarea locurilor 
de muncă. De asemenea, s-a hotă
rit inițierea cit mai urgentă a unor 
negocieri salariate cu patronatul, 
oamenii muncii din R.F.G. con- 
fruntindu-se in ultima perioadă cu 
agravarea ratei inflației și o creș
tere vertiginoasă a chiriilor.

tn ultimii ani — relatează „Le 
Monde“ — tensiunile au continuat 
să se acumuleze, mai ales avind in 
vedere supraprofiturile realizate 
de firmele vest-germane, in primul 
rind în sectoarele-cheie ale econo
miei.

o mare parte a presei britanice, a 
declarat că cei 120 de angajați ai 
A.C.P. sint concediați, iar, ca ur
mare, agenția și-a încetat activi
tatea.

TOKIO 2 (Agerpres). — Potrivit 
estimărilor Consiliului cărbunelui 
din Japonia, anul acesta au fost 
concediați citeva mii de mineri. A- 
proximativ 2 000 de mineri au fost 
concediați in luna septembrie, cind 
a fost închisă mina Hokutan-Horo- 
nai din insula Hokkaido.

discriminări rasiale
că durata medie a vieții negrilor a 
scăzut considerabil, în timp ce mor
talitatea infantilă in famiiiile negre 
este de circa două ori mai mare 
față de albi (18,2 la mia de locui
tori, iar la albi 9,3 la mie). In în
cheiere, studiul citat arată : In 
pofida părerii acreditate de auto
rități că în societatea americană 
rasismul este un fenomen in dis
pariție, în realitate el se accen
tuează, astfel incit se poate spune 
acum că S.U.A. sint divizate in 
două societăți — a albilor șl a ne
grilor.

decit in aceeași perioadă a anului 
trecut. Cu toate acestea, conducerea 
concernului re 'u~ă in continuare ce
rerile celor 57 070 de salariați ai săi 
care au declarat grevă la 4 octom
brie cerind îmbunătățirea condiții
lor de muncă și de viață.
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