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IN 1NTIMP1NAREA CONFEBINJEI NAȚIONALE A PARTIDULUI
PROGHflMELE DE MODERNIZARE A PRODUCȚIEI

înfăptuite prin acțiuni ferme si eficienie
După cum se știe, din inițiativa tovarășului 

s-a lansat în întreaga economie, in acest cincinal al dezvoltării 
litative. intensive, o acțiune de anvergură fără 
perfecționarea organizării și modernizarea producției 
la date declanșării acestei acțiuni și pînă în prezent s-au obținut o serie 
de rezultate notabile, s-au conturat experiențe valoroase, au apărut și 
s-au cristalizat cerințe și preocupări noi. Pe măsura aplicării programelor 
stabilite. însăși strategia acțiunii de modernizare se perfecționează, se 
pun noi probleme de rezolvarea cărora depinde esențial obținerea 
greșului scontat.

Dezbaterea organizată cu specialiști din COMBINATUL

Nicolae Ceaușescu 
ț ca- 

precedent pentru 
materiale. De

DERURGIC HUNEDOARA al cărui colectiv 
muncii este recunoscut pentru competența sa 
pacitatea de a răspunde prompt unor cerințe 
nomiei, pentru neostenita sa preocupare
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ale eco- 
la curent
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de 
tehnică, 
prioritare

. .. ___ _____ . de a fi
și a aplica in producție tot ceea ce este nou. modern — a avut drept 
obiectiv, pe de o parte, relevarea unor concluzii practice legate de 
modul în care s-a desfășurat modernizarea pînă în această perioadă și, 
pe de altă parte, punerea în discuție a unor căi de urmat în continuare, a 
soluțiilor ce se cuvin adoptate, astfel ca valoarea metalului produs aici, 
ca de altfel in întreaga industrie siderurgică, să sporească substanțial, 
potrivit sarcinilor trasate de conducerea partidului.

Experimentările sînt bune, 
dar pe cînd măsurile practice?

Tnfăptuirea acțiunii de moderniza
re impune un remarcabil efort de 
creație tehnică, un viu spirit organi
zatoric. dar și o luptă indirjită cu 
dificultățile, cu problemele ce înso
țesc. mai mult sau rr»ii puțin ine
rent. acest proces cu adevărat revo
luționar ce se petrece în munca și 
viata harnicului colectiv hunedorean.

privește țara noastră.
de dezvoltare a economiei 
de conducerea partidului

pro-ceea ce 
gramele 
stabilite 
solicită industriei siderurgice să pro

tinuare nu vor mai fi. la nivelul ce
rințelor impuse de vechile tehnolo
gii de fabricație, 
dacă în perioada 
rurgiei dispuneam de resurse supe
rioare calitativ din care ni se cerea 
să producem o sortimentație de me
tal mai puțin pretent oasă. acum si
tuația este exact inversă : din ma-

Cu alte cuvinte, 
de avint a side-

Red. Pe plan mondial se vorbește 
de mai multi ani despre o veritabi
lă criză a industriei siderurgice, re
flectată, pe de o parte, de reducerea 
cererii de metal și, pe de altă parte, 
de creșterea cheltuielilor de fabri
cație, deci de scăderea eficientei 
producției in această ramură. Poate 
reprezenta „modernizarea" o solufie 
a „crizei" siderurgice ?

organizată la Hunedoara 
cîteva MASURI ABSOLUT 

NECESARE ÎN UNITĂȚILE METALURGICE

Masa rotundă
supune atenției

de calitate este sulful, âlement pe 
care, din păcate. îl conțin în exces 
sortimentele de cărbune și. respec
tiv, de cocs, dar și anumite mine
reuri pe .care le avem. Or. dacă eli
minăm mai repede, chiar in fazele 
primare, excesul de sulf, vom face 
cheltuieli mai mici în procesul me
talurgic. vom avea garanția unui 
oțel (ie calitate. Pe plan mondial au 
apărut instalații de desulfurare a 
fontei în afara furnalului. Ar trebui 
să ne ocupăm și noi mai intens de 
această problemă, cunoscut fiind că 
în această fază primară, a elaboră
rii fontei, se pot realiza 
spectaculoase, cu 60—80 
conținutului de sulf, ceea 
zintă. o eficiență cu totul

reduceri 
ia sută, a 
ce repre- 
deosebitâ.

Ing. Silviu Samoilescu : Privind a- 
tent evoluțiile in siderurgia mondia
lă. observăm că dacă în general au 
scăzut cererile de metal brut, adică 
de oțeluri și laminate din 
mune. cu un grad redus 
crarfe. în schimb se bucură 
ță bună" mărcile de oțel

mărci co
de prelu
de o ..pia- 
care valo

rifică superior materiile prime și re
sursele energetice încorporate, sorti
mentele de laminate cu 
prelucrare metalurgică

un grad de 
avansat. In

ducă tot mai mult metal, dar impu
ne. totodată, condiții din ce în ce 
mai severe în privința eficientei 
producției, in sensul orientării cu 
precădere a fabricației «pre mărci 
și sortimente superioare, potrivit 
tendinței generale de progres tehnic 
pe plan mondial. In același timp 
insă, noi ne confruntăm cu proble
ma materiilor prime. Nu mă refer 
atît la posibilitățile de asigurare din 
punct de vedere cantitativ a aces
tora. cît Ia realitatea, de care tre
buie să fim perfect conștienți. că mi
nereul și cărbunele de care putem 
dispune nu mai sint. și nici în con-

terii prime mai slabe calitativ tre
buie să producem oțel superior. De 
exemplu, folosim mult și din ce in 
ce mai mult în procesele metalurgi
ce cărbunele autohton de Valea Jiu
lui. un cărbune cu proprietăți de 
cocsificare modeste. Ei bine, cu a- 
cest cărbune noi trebuie să facem, si 
am dovedit că putem, mărci valo
roase de oțel.

Așadar, o direcție importantă a 
acțiunii de modernizare este adapta
rea tehnologiilor Ia materiile prime 
de care dispunem. Iată in acest sens 
o problemă tehnică concretă : se cu
noaște că inamicul nr. 1 al oțelului

Red. : Ce demonstrează 
hunedoreană in această

Corneîiu CĂRLA.N 
Sabin CERBU

experiența 
privință ?

(Continuare in pag. a IV-a)

Marile realizări obținute de po
porul nostru in epoca 'deschisă de 
Congresul al IX-lea al partidului 
sint nemijlocit legate de conducerea 
științifică a societății, pe baza pla
nului național unic de dezvoltare 
economico-socială. „în condițiile so
cialismului, ale lichidării claselor 
exploatatoare și a proprietății 
capitaliste — arată tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — in condițiile 
orinduirii noi, intemeiată pe proprie
tatea socialistă asupra mijloacelor 
de producție, conducerea conștientă 
a societății pe baza unui plan națio
nal unic este o necesitate obiectivă. 
Planul național unic asigură concen
trarea tuturor forțelor materiale și 
umane ale societății in vederea dez
voltării rapide a industriei, agricul
turii, științei și culturii și. pe această 
bază, ridicarea nivelului de viață al 
întregului popor".

Desigur, nu trebuie să se înțeleagă 
că unitatea economiei naționale în 
ansamblul ei și a subsistemelor sale 
de bază asigură automat infăptuirea 
conducerii planificate ; pentru aceas
ta este necesar ca mecanismul pla
nificării și realizării planului să co
respundă exigențelor pe care le 
exprimă legile obiective ale dezvol
tării în fiecare etapă, să asigure ca
drul organizatoric și pirghiile nece
sare repartizării raționale a resurse
lor și utilizării lor cu maximum de 
eficientă economică și socială, antre
narea tuturor oamenilor muncii. în 
calitatea lor de proprietari, produ
cători și beneficiari, la adoptarea și 
infăptuirea pe baze științifice, rea
liste. a sarcinilor de plan.

Conceput pe baza compatibilității 
acțiunii legii dezvoltării planice pro
porționale cu legea valorii, a planu
lui cu piața, pe criteriile raționali
tății social-economice. tehnico-știin- 
țifice și ecologice pe care le expri
mă exigențele mecanismului legii 
economice fundamentale de mișcare 
a orinduirii socialiste, procesul de 
perfecționare a conducerii planifica
te a economiei noastre naționale a 
intrat, pe baza hotăririlor Congresu
lui al IX-ilea și ale Conferinței Na
ționale din 1967 ale partidului, intr-o 
etapă nouă. cuprinzînd principiile 
sale fundamentale, structura organi
zatorică a economiei și mecanismul 
de funcționare a acesteia.

Plenara C.C. al P.C.R. din martie 
1978 a fundamentat, ii) concordanță 
cu exigențele noii etape de dezvol
tare intensivă a forțelor de produc
ție care se conturau, bazele științi
fice. realiste, ale noului mecanism 
economico-financiar. Ulterior. in 
raport cu exigentele noului echilibru 
pe care le impun condițiile istorice

concrete, ca și de necesitatea crește
rii mai accentuate a eficienței între
gii activități economico-sociale, pe ' 
baza hotăririlor Congreselor- al XII- 
lea și al XIII-lea ale P.C.R. au fost 
adoptate noi măsuri cu caracter nor
mativ. care să asigure atît funda
mentarea pe baze științifice, realis
te și larg democratice a planului 
național unic, cît și infăptuirea in
tegrală a sarcinilor stabilite la toate 
nivelurile structurii organizatorice a 
economiei naționale.

In concepția secretarului general al 
partidului. planificarea economiei 
naționale presupune integrarea orga
nică a tuturor ramurilor și subramu- 
rilor, a tuturor activităților econo
mico-sociale in cadrul planului na
țional unic de dezvoltare economico- 
socială. astfel incit întreaga produc
ție socială să fie coordonată unitar 
și dirijată în concordanță cu intere
sele fundamentale, de durată ale so
cietății. să fie obținută în condiți
ile afirmării ,cu putere a legii eco
nomisirii muncii sociale și creșterii 
productivității muncii, dezvoltării 
armonioase și echilibrate a întregii 
societăți.

Pornind de la obiectivele funda
mentale. strategice ale Programului 
partidului, creșterea rolului planului 
național unic este cerută de necesi
tatea de a asigura dezvoltarea in 
ritm susținut și. în același timp, 
armonioasă a forțelor de producție, 
pe baza celor mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii, perfecționarea re
lațiilor sociale și de producție, a me
canismului de funcționare a econo
miei naționale, sporirea eficienței cu 
care sint utilizate resursele societă
ții. crearea condițiilor materiale și 
spirituale pentru ridicarea bunăstă
rii generale a întregului popor. In 
acest context de exigențe, „Conduce
rea pe bază de plan a econo
miei socialiste — sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — incumbă înalte 
răspunderi sociale, deoarece decizi
ile și măsurile adoptate la nivel cen
tral vizează activitatea a milioane și 
milioane dc oameni. administrarea 
principalelor fonduri ale ponorului, 
gospodărirea avuției naționale".

Avind in vedere că factorii care 
influențează nevoile și resursele se 
modifică permanent. că procesul 
cunoașterii pe baze științifice a lor 
se adincește continuu, secretarul 
general al partidului a introdus in 
practica planificării din țara noastră 
corectarea pe parcurs a planului. în 
raport cu noile situații intervenite în 
economie, astfel ineît acesta să re
flecte atît dimensiunea necesităților 
reale car.e trebuie satisfăcute, cit și 
mijloacele concrete care pot fi uti-

lizate. in fiecare orizont de timp, in 
fiecare unitate economico-socială și 
administrativ-teritorială, asigurind 
echilibrul și eficiența necesare re
producției lărgite.

Pentru ca aplicarea centralismu
lui democratic și autoconducerii 
muncitorești in planificarea dezvol
tării economico-sociale a României 
să se realizeze in concordanță cu 
exigențele valorificării superioare a 
întregului potențial material și 
uman de care dispune societatea 
noastră, partidul — cu aportul de
terminant al secretarului general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — a 
asigurat condițiile ca întreaga acti
vitate de planificare să se desfășoare 
intr-un larg cadril democratic, de 
jos in sus, de la unitățile economi
co-sociale și administrativ-teritoria- 
le, astfel incit să existe premisele 
reale pentru ca fundamentarea pro
punerilor de plan să fie rodul gin- 
dirii tuturer oamenilor muncii. In 
același timp. pentru ca întreaga 
activitate de fundamentare a propu
nerilor de plan să se desfășoare in 
deplină unitate cu interesele gene
rale ale dezvoltării ecOnomico-socia- 
le. cu exigențele revoluției științifi- 
co-tehnice și cu tendințele dominan
te care se manifestă in lume, parti
dul a conceput un sistem de nive
luri orientative și de normative eco- 
nomico-financiare. pe toate treptele 
structurii organizatorice a economiei 
naționale, care să direcționeze pro
cesul . elaborării planului național 
unic, într-o concepție unitară, evi- 
tindu-se. încă din această fază, 
orice tendință de încălcare sau de 
nesocotire a cerințelor generale ale 
dezvoltării echilibrate, armonioase și 
eficiente a societății.

Imprimînd un cadru larg demo
cratic activității de planificare, 
partidul nostru antrenează pe toți 
oamenii muncii la descoperirea celor 
mai raționale căi și modalități pen
tru repartizarea și cheltuirea cu 
maximum de eficiență a resurselor 
societății. în calitatea lor de pro
prietari ai avuției naționale, de pro
ducători socialiști uniți și de benefi
ciari ai întregii dezvoltări economico- 
sociale.

Viața demonstrează că între creș
terea rolului planului național unic 
de dezvoltare economico-socială și 
adîncirea democratismului economic 
socialist in planificare există o uni
tate dialectică. Determinată obiectiv de ■ ■ ■existența proprietății socialiste

Conf. dr.
Constantin C. POPESCU
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TIMIȘ și TULCEA

Consiliile populare - mai puternic
implicate în soluționarea tuturor
problemelor economico
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Imagine de la Șantierul naval Galați
Foto : S. Cristian

TURNU MĂGURELE : Planul Ia export realizat în avans
Una dintre preocupările de prim 

ordin ale muncitorilor și specialiș
tilor de pe marea platformă a 
Combinatului de îngrășăminte chi
mice Turnu Măgurele o constituie 
onorarea la timp și în condiții de 
înaltă calitate a contractelor în
cheiate cu partenerii externi. Ac- 
tionînd în acest sens, chimiștii te
leormăneni au înscris in cronica 
întrecerii socialiste ce se desfășoa
ră in cinstea Conferinței Naționale

a partidului un important succes ;• 
realizarea in întregime a producției 
anuale pentru export. Succesul are 
la bază măsurile și acțiunile Între
prinse pentru funcționarea comple
xelor instalații din dotare la para
metri superiori, pentru diversifi
carea sortimentelor de fabricație și 
racordarea producției la cerințele 
partenerilor de peste hotare, pentru 
creșterea continuă a calității pro
duselor. (Stan Ștefan).VRANCEA : Crește productivitatea muncii

Pe ansamblul activității indus
triale din județul Vrancea, pro
ductivitatea muncii este în acest 
an mai mare pe fiecare lucrător cu 
5 900 lei față de prevederile planu
lui. Sporul de productivitate — re
flectat și in depășirea producției- 
marfă prevăzute cu peste 284 mi
lioane lei. ca urmare a solicitărilor 
suplimentare ale beneficiarilor in
terni și partenerilor externi — a 
fost obținut pe seama finalizării 
măsurilor cuprinse in programele 
de perfecționare a organizării și 
modernizare a producției, mai bu
nei folosiri a utilajelor și-instala
țiilor din dotare, valorificării supe
rioare a materiilor prime și njate-

rialelor, combustibililor și energiei 
electrice. Totodată, s-a acordat mai 
multă atbnție creșterii gradului de 
pregătire profesională, intronării 
ordinii și disciplinei la fiecare loc, 
de muncă, generalizării experien-1 
ței înaintate. ,

S-au evidențiat prin sporurile 
de productivitate realizate colecti
vele de muncă de la întreprinde
rea de scule și elemente hidraulice. 
Întreprinderea de prelucrare a ma
selor plastice, întreprinderea de 
confecții din Focșani. Combinatul 
de celuloză și hirtie Adjud. între
prinderea de materiale de construc
ții Doaga și altele. (Dan Drăgu- 
lescu).ORADEA : Energie mai multă, cu consumuri reduse

Fruntași în întrecerea socialistă, 
energeti'cienii orădeni înscriu in 
intimpinarea Conferinței Naționale 
a partidului succese de prestigiu, 
raportind îndeplinirea in avans a 
planului anual la producția de 
energie electrică, in condițiile di

minuării consumurilor specifice.
— Este rezultatul nemijlocit al 

acțiunilor stăruitoare întreprinse de 
întregul nostru colectiv pentru

creșterea disponibilității agregate
lor. funcționarea lor in 
guranță. la parametrii 
finalizarea la timp și in 
calitate a reparațiilor, 
măsurilor cuprinse in 
de perfecționare a organizării 
modernizare a producției • 
spus maistrul Cheorghe ___
secretarul comitetului de partid din 
întreprindere. (loan Laza).

a

deplină si- 
prevăzuți. 

condiții de 
realizarea 

programele 
și 

ne-a 
Filip.

Este o realitate a societății faptul 
că. prin grija partidului, in țara 
noastră a fost creat un larg sistem 
cuprinzător și unitar al democrației 
socialiste revoluționare care asigu
ră participarea conștientă a cetățe
nilor la actul de conducere, la con
tinua dezvoltare economico-socială a 
tării, sistem ce stimulează elanul, 
inițiativa, spiritul gospodăresc al 
oamenilor muncii în rezolvarea pro
blemelor pe care le ridică opera de 
construcție socialistă. Acum — așa 
cum sublinia secretarul general al 
partidului — sarcina principală esie 
aceea de a urmări modul în care se 
acționează pentru creșterea eficien
tei tuturor laturilor, formelor și 
structurilor democrației socialiste.

In acest cadru, un rol important 
revine consiliilor populare ca orga
ne profund democratice ale puterii 
locale de stat. Așa cum se știe, ac
tivitatea consiliilor populare, ca de 
altfel întregul sistem al democrației 
noastre socialiste, este organic lega
tă de exercitarea puterii de către oa
menii muncii, din rindurile cărora 
au fost aleși deputății noilor
silii populare. Dar nu este vorba 
numai de componenta democratică 
a acestora, ci de întreaga sferă de 
acțiune democratică in caro iși des
fășoară activitatea, consiliile popu
lare fiind chemate să asigure parti
ciparea intensă, mobilizarea largă a 
cetățenilor la conducerea vieții so
ciale. In sistemul activ al demo
crației noastre socialiste — sistem ce 
include structuri și forme atît de nu
meroase și cțe diverse, 
populare sint cele menite 
ze exercitarea puterii pe 
efectiv de către cetățeni 
cetățeni.

In acest sens, recentele 
deputați în consiliile populare 
constituit o puternică și i ' 
manifestare a profundului 
cratism ce guvernează întreaga acti
vitate a societății noastre : democra
tismul faptei, al inaltei responsabi-

cori

consiliile 
să realize- 
plan local 

și pentru

alegeri de 
au 

elocventă 
demo-

civice și angajării patriotice rc-lități ,____ ,____ „____  ,________ _
voluționare. întreaga campanie elec
torală a prilejuit — prin conținutul 
adunărilor cetățenești ce au avut loc 
— o manifestare grăitoare a acestui 
spirit de responsabilitate civică. Ast
fel. se impune in mod deosebit aten
ției faptul că în cadrul celor 6 610 
intilniri de lucru dintre candidați și 
alegători, un număr dc circa 239 000 
dc cetățeni și-au spus cuvintul des
pre împlinirile dobindite, despre per
spectivele de dezvoltare a localități
lor lor, făcind peste 100 000 de pro
puneri concrete 1 Evident, un foarte 
prețios „capital" pentru activitatea 
consiliilor populare. O parte din a- 
cșște propuneri au , aplicabilitate 
imediată, altele, privind domenii 
mai complexe — in perspectivă. Dar 
valoarea tuturor constă in faptul că. 
demonstrînd spiritul de răspundere 
și participare civică al celor ce 
le-au formulat, au fost însoțite de 
angajamente concrete pentru trans
punerea lor in viață.

Iată de ce este deosebit de impor
tant ca noile consilii populare să 
acorde o atenție prioritară propune
rilor formulate de cetățeni. Desigur, 
în activitatea consiliilor populare se 
ridică numeroase sarcini de impor
tantă deosebită — ca îndatorire pri
mordială fiind aceea de a uni toate 
forțele pentru realizarea in bune con
diții a .planului pe anul acesta, ca si 
pe întregul cincinal. ln# acest scop, 
consiliile populare trebuie să acor
de o atenție principală situației din 
întreprinderile productive, să ia toa
te măsurile necesare in vederea des
fășurării în ritm superior a produc
ției. realizării unor produse de ca
litate și tehnicitate superioară. în- 
tr-un cuvînt, să facă tot ce depinde 
de ele ca sarcinile economice in 
profil teritorial pe anul 1987 să fie 
îndeplinite cu succes.

Aceasta impune ca 
gație examinarea cu

o primă obli- 
atentie a tutu-

ror propunerilor formulate de cetă
țeni m campania electorală, mai ales 
in vederea elaborării planului de ac
tivitate pe anul viitor.

In același timp, se poate spune că 
atenția acordată acestor propuneri 
va fi un prim pas spre creșterea 
interesului tuturor oamenilor mun
cii. a cetățenilor față de activitatea 
noilor consilii populare, contribuind 
la întărirea increderii și conlucrării 
cu acestea. Faptul că cetățenii vo' 
vedea că sugestiile și propunerile 
lor formulate în cadrul intilnirilor de 
lucru formează obiect de activă pre
ocupare va spori increderea. hot.â- 
rirea și capacitatea lor de 
re la îndeplinirea tuturor 
și obiectivelor.

Indiscutabil, importanța 
rilor formulate de cetățeni 
mitează doar la acest aspect, 
vorba în același timp de faptul 
propunerile sint realiste, fiind efec
tiv generate de viață, că ele vizează 
probleme importante ale activității 
pe plan local pentru valorificarea 
resurselor existente, pentru realiza
rea unor lucrări de interes local, 
crearea de noi surse pentru autofi
nanțare, pentru soluționarea unor 
cerințe obștești privind autoaprovi- 
zionarea și autogospodărirea. intr-un 
cuvînt, propuneri menite să determi
ne pași înainte in dezvoltarea eco
nomică în profil teritorial a fiecărei 
localități, a fiecărui județ.

în sfîrșit, grija pentru valorifica
rea acestor propuneri trebuie privită 
ca o nouă latură a îmbunătățirii sti
lului de muncă ce trebuie să se per
manentizeze in activitatea consiliilor 
populare. Realitatea este că și in do
meniul activității consiliilor populare 
trebuie să se instaureze un stil de 
muncă nou. radical opus oricăror 
practici birocratice, de tărăgănare 
a rezolvării problemelor, un stil

mobiliza- 
sarcinilor

propune- 
nu se li- 

Este 
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—
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Socialismul - singura alternativă pentru
dezvoltarea liberă, pentru progresul umanității

Opera teoretică a secretarului ge
neral șl partidului nostru, experien
ța acumulată de România, ca și ex
periența celorlalte țări care făuresc 
noua orinduire, validează cu putere 
viabilitatea concepției materialist
dialectice de transformare a socie
tății, legitimitatea istorică a socia
lismului. In perioada ce a trecut de 
la Congresul al XIII-lea al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a desfă
șurat o vastă și rodnică activitate — 
atit de ordin practic, cit și teoretic. 
In expuneri, interviuri, cuvîntări — 
de pildă, in cuvintările rostite la 
manifestările de la Moscova cu pri- 
Jejul celei de-a 70-a aniversări a 
Revoluției din Octombrie — secre
tarul general al partidului nostru a 
formulat teze și concepte de o ex
cepțională însemnătate. Sintetizind 
experiența istorică a socialismului, 
punînd sub reflectorul gîndirii ști
ințifice, revoluționare. caracteris
ticile fundamentale social-economice 
și politice generate de stadiul 
ferit de dezvoltare în care
află omenirea, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a reliefat cu pu-

tere adevărul că socialismul se 
afirmă viguros ca formă superioară 
de organizare și de dezvoltare a so
cietății, ca singura orinduire care 
asigură progresul multilateral al po
poarelor. „SOCIALISMUL — arăta 
secretarul general al partidului — 
REPREZINTĂ SINGURA ALTER
NATIVA PENTRU ÎNLOCUIREA 
SOCIETĂȚII ÎMPĂRȚITE ÎN CLA
SE EXPLOATATOARE SI EX
PLOATATE, SINGURA CALE DE 
PROGRES ECONOMICO-SOCIAL, 
DE REALIZARE A UNEI LUMI 
MAI DREPTE SI MAI BUNE PE 
PLANETA NOASTRĂ".

orin- 
forța 
socia-

(Continuare in pag. a V-a)

di-
se

Superioritatea noii 
duiri demonstrată prin 
faptelor. lntr-adevăr, deși 
lismul este încă „tinăr", privit în
perspectiva istoriei, realizările sale 
în domeniile fundamentale ale acti
vității umane sint grandioase. Este 
binecunoscut că. pornind la făurirea 
noii orinduiri de la stadii precapita- 
liste sau de la un capitalism slab

dezvoltat, cele mai multe țări socia
liste s-au aflat in fața necesității de 
a lichida rămînerile in urmă in ce 
privește nivelul economic, de a crea 
și dezvolta noi torțe de producție, 
de a Înlătura, 
rile grele 
introduce 
te inedite 
și socială, 
demonstrat, 
marea forță 
lui, capacitatea lui de a asigura fău
rirea unei societăți ascendente, de a 
stimula și potența întreaga dezvolta
re materială și spirituală a popoare
lor. Dovezi grăitoare in acest sens 
oferă înseși realizările României, 
care, dintr-o țară slab dezvoltată, a 
devenit, intr-o etapă istorică scurtă, 
o țară industrial-agrară, aflată in 
plin proces de dezvoltare multilate
rală. Și alte țări sociatiste au do
bindit realizări similare. înfăptuirile 
poporului nostru, ale celorlalte po
poare ce edifică noua orinduire sint 
contribuții de mare însemnătate Ia 
creșterea forței generale a socialis
mului. Aceste țări, care cu numai

in general, moșteni- 
trecutului și de a 
practică elemen- 

organizare politică

ale
în 
de
Procesul revoluționar a 
zi de zi. 'ceas de ceas, 
creatoare a socialismu-

cîteva decenii în urmă se aflau, în 
marea lor majoritate, la periferia lu
mii dezvoltate din punct de vedere 
economic, realizează azi peste 40 la 
sută din producția industrială mon
dială.
Si 
gice 
spre 
economici 
celor mai noi cuceriri ale revoluției 
științifice și tehnice. Se dovedește 
astfel că opțiunea pentru socialism a 
acestor țări a fost singura alterna
tivă a progresului, punctul de por
nire al tuturor realizărilor pe care 
le-au dobindit in ridicarea pe trepte 
calitativ superioare a nivelului lor 
de civilizație.

Cu puterea de netăgăduit a fapte
lor, socialismul își demonstrează su
perioritatea 
prima oară 
și asupririi 
a egalității

față de 20 la sută în 1950, 
înfăptuiesc programe strate- 

de anvergură Îndreptate 
realizarea unor parametri 

și mai inalți pe baza

prio înlăturarea, pentru 
in istorie, a exploatării 
și înfăptuirea în practică 
sociale și naționale, des-

AI. CAMPEANU
(Continuare in pag. a Vl-a)
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CONFERINȚELE EXTRAORDINARE ALE ORGANIZAȚIILOR JUDEȚENE DE PARTID
DOLJ

Participanții la conferință au primit cu entuziasm 
galutul cald, revoluționar adresat de conducerea 
partidului, de tovarășul Nicolae Ceaușescu, tuturor 
comuniștilor, tuturor oamenilor muncii din județul 
Dolj, salut transmis de tovarășul Emil Robu, mem
bru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., Vorbitorul a adresat conferinței chemarea 
să analizeze în spirit de înaltă exigență comunistă, 
critic și autocritic, activitatea desfășurată, să ma
nifeste combativitate fată de tot ceea ce e învechit 
în munca organelor și organizațiilor de partid, îm
potriva inerției și să adopte cele mai eficiente mă
suri pentru realizarea în cit mai bune condiții a 
sarcinilor de plan. în acest context s-a subliniat 
necesitatea de a se- acorda o atenție deosebită 
analizării stilului și metodelor de muncă ale comi
tetului județean de partid, ale organelor și organi
zațiilor de partid, în activitatea cărora trebuie,să 
aibă loc o schimbare radicală. Abaterile grave săvîr- 
șite în județul Dolj — a spus vorbitorul — trebuie 
privite într-un context mai larg și trase toate con
cluziile necesare pentru îmbunătățirea conținutului 
vieții interne de partid și a activității de educație 
politico-ideologică. pentru afirmarea mai puternică 
a principiilor eticii și echității socialiste, pentru în
făptuirea neabătută a hotărîrilor de partid și res
pectarea strictă a legilor ț^fii.

Elaborată în spiritul exigențelor formulate de 
secretarul general al partidului la ședința Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 27 noiem
brie, al Hotărîrii și Comunicatului adoptate cu acest 
prilej, darea de seamă, prezentată de tovarășul Ion 
Traian Ștefănescu, prim-secretar al comitetului ju
dețean de partid, a dezvăluit deschis neajunsurile 
manifestate în timp, de mai mulți ani, în activitatea 
organizatorică și politico-educativă, în stilul de 
muncă al organelor și organizațiilor de partid, al 
organelor de conducere colectivă din întreprinderi, 
care nu și-au exercitat pe deplin rolul și răspunde
rile ce le revin. Rezultatele nesatisfăcătoare obținu
te în industrie și în special în agricultură, precum și 
în alte sectoare de activitate sînt consecința nemij
locită a slăbirii spiritului de partid, a- ordinii și dis
ciplinei, extinderii practicii de a se lua angajamente 
formale, de a se da asigurări neurmate de fapte, a 
atitudinii de toleranță față de lipsuri, manifestată de 
multe cadre din activul de partid și aparatul de 
stat, din organizațiile de masă și obștești, din condu
cerile unităților economice. Perpetuarea unui ase
menea stil de muncă, deși organizația județeană a 
fost atenționată de conducerea partidului de mai 
multe ori și s-au luat și o serie de măsuri organi
zatorice, a creat la unele cadre impresia că se poate 
lucra în acest fel și. în consecință, s-a instaurat o 
stare de comoditate, de indiferentă și delăsare.

Cu înaltă exigență comunistă, dovedind că au în
țeles pe deplin gravitatea faptelor săvîrșite de une
le cadre din aparatul de partid și de stat din ju
dețul Dolj, participanții la dezbaterile din cadrul 
conferinței au făcut o analiză concretă, la obiect, 
a cauzelor care au determinat obținerea unor re
zultate nesatisfăcătoare în industrie, agricultură, in
vestiții, în alte domenii de activitate și au exprimat 
hotărirea fermă de a determina neîntîrziat o schim
bare radicală în întreaga activitate economico-so- 
cială și politico-educativă. Cerință cu atît mai ne
cesară cu cit, așa cum au menționat numeroși vor
bitori, printre care Ion Voiculescu, prim-secretar al 
Comitetului municipal de partid Craiova, Eugenia 
Albu, președinta consiliului județean al sindicate
lor. Constantin Dumitru, secretar al Comitetului oră
șenesc de partid Băilești, răminerile în urmă înre
gistrate în îndeplinirea sarcinilor de plan se dato- 
resc în primul rînd lipsurilor manifestate în pro
pria muncă, in care și-au făcut loc metode de lucru 
administrative, birocratice, inconsecventei cu care s-a 
acționat pentru soluționarea unor probleme, tole
rantei dovedite față de fenomenele de dezordine și 
indisciplină, Referindu-se concret la restanțele în
registrate în perioada care a trecut din actualul cin
cinal' la producția fizică și în special la export, 
Vasile Popescu, secretar al comitetului județean da 
partid, Constantin Udrea, director general al între
prinderii „Electroputere", Nicolae Crăciun, secreta
rul comitetului de partid de la Combinatul chimic 
Craiova, au arătat că acestea sînt consecința direc
tă a folosirii cu indici scăzuțl a timpului de lucru, 
a utilajelor și instalațiilor din dotare, a neajunsu
rilor care au persistat în organizarea producției și 
a muncii, a insuficientei preocupări pentru asigu
rarea bazei tehnico-materiale.

Și în agricultură, activitatea necorespunzătoare a 
organelor și organizațiilor de partid, a specialiști
lor și cadrelor de conducere a influențat negativ 
nivelul rezultatelor obținute în primii doi ani ai 
actualului cincinal, situație criticată cu severitate, în 
mai multe rinduri, de conducerea partidului. Așa 
cum au arătat, în cuvintul lor, Florea Pirlogea, di
rectorul general al direcției agricole județene. Mihal 
Petrescu, organizator de partid al consiliului agro
industrial Băilești. Ion Dimian, directorul Trustu
lui județean I.A.S.. Alexandru Cergă și Ion Buldur, 
secretari ai comitetelor comunale de partid Moță- 
ței și. respectiv. Galicea Mare, nivelul diferit al 
producțiilor medii obținute de o serie de unități în
vecinate. situate in aceleași zone, constituie cea mai 
elocventă dovadă că recoltele nu ,au fost diminua- 
te in principal de condițiile naturale nefavorabile, 
ci de felul în care s-a muncit, de calitatea diferită 
a muncii de îndrumare și control a activului de 
partid din agricultură.

Exprimînd adeziunea deplină față de Hotărirea 
Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., din 
27 noiembrie, conferința a adoptat un program spe
cial de măsuri cu privire la Îmbunătățirea muncii 
organelor și organizațiilor de partid, a activului de 
partid.

în unanimitate, participanții au adoptat document 
tele conferinței, au ales delegații la Conferința Na
țională a partidului. Aceștia au primit mandatul de 
a transmite conducerii partidului hotărirea tuturor 
comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din jude
țul Dolj de a acționa cu toată fermitatea și exi
gența pentru îndeplinirea neabătută, in cit mai bune 
condiții, a sarcinilor ce le revin.

In telegrama adresată C.C. al P.C.R., 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, se 
arată, printre altele : „Analizind cu cea 
mai înaltă exigență și fermitate revolu
ționară lipsurile și neajunsurile ce s-au 
manifestat în activitatea comitetului ju- . 
dețean de partid, participanții la confe
rința județeană au condamnat cu tărie, în 
unanimitate, abaterile săvîrșite de cadre 
cu funcții de conducere din biroul și 
secretariatul comitatului județean de 
partid și iși exprimă hotărirea fermă do 
a face totul pentru a așeza pe un făgaș 
nou, de înaltă exigență și răspundere, în
treaga activitate economico-socială în ve
derea îndeplinirii multiplelor sarcini ce le 
revin. în spiritul orientărilor șl indica
țiilor formulate de dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe secretar gene
ral Nicolae Ceaușescu, vă asigurăm că ne 
vom mobiliza exemplar, astfel incit prin- 
tr-o muncă plină de dăruire, de răspun
dere, sub semnul unei noi exigențe, să 
contribuim la înfăptuirea istoricelor 
hotăriri ale Congresului al XIII-lea, să 
transpunem neabătut in viață sarcinile ce 
vor fi adoptate de Conferința Națională 
a partidului".

HUNEDOARA
La începutul lucrărilor conferinței, participanților. 

tuturor comuniștilor și oamenilor muncii din jude
țul Hunedoara le-au fost adresate un cald salut 
tovărășesc, revoluționar, împreună cu urarea de 
noi succese în muncă, din partea tovarășul^ 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului. 
Transmițind salutul, tovarășul Ion Dincă, membru 
al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., a 
subliniat, totodată, cerința ca organele și organiza
țiile de partid, toți comuniștii hunedoreni să acțio
neze cu hotărîre pentru întronarea pretutindeni a 
spiritului de răspundere revoluționar, a unui climat 
de muncă mobilizator, astfel ca aportul oamenilor 
muncii din județ la dezvoltarea economico-socială a 
țării să sporească substanțial. Vorbitorul a relevat 
necesitatea ca organele și organizațiile de partid să 
adopte o atitudine exigentă față de neajunsurile 
existente, față de mentalitățile unor cadre de con
ducere sau activiști de partid de a căuta justificări 
în Ioc de a găsi soluții la problemele activității eco

nomice și politice, întărind controlul de partid, ln- 
translgența.față de orice abateri de la normele eticii 
și echității socialiste.

Analizind cu exigență comunistă activitatea desfă
șurată în județ în perioada care a trecut de la Con
gresul al XIII-lea al partidului, darea de seamă, 
prezentată de tovarășul Ion Popa, prim-secretar al 
comitetului județean de partid, a înfățișat atît o se
rie de rezultate pozitive din activitatea economică, 
cit și unele neajunsuri din munca organelor și or
ganizațiilor de partid, care s-au răsfrînt asupra reali
zărilor de ansamblu. Evidențiind că, în perioada 
amintită, au fost puse în funcțiune 155 de obiective 
noi, că pe ansamblul județului s-a înregistrat o 
creștere de peste 2 miliarde lei la producția-marfă 
industrială, darea de seamă a precizat că planul pe 
11 luni din acest an nu a fost îndeplinit integral, 
consemnîndu-se restanțe îndeosebi la cărbune și pro
duse metalurgice. O mare răspundere pentru aceste 
neimpliniri revine comitetelor județean, municipale 
și orășenești de partid, care nu au îndrumat și con
trolat in suficientă măsură munca organizațiilor de 
partid, a consiliilor oamenilor muncii, nu au mani
festat exigența necesară în pregătirea și desfășu
rarea unor analize concrete în unitățile economice, 
spre a se stabili cele, mai potrivite soluții pentru îm
bunătățirea activității economice.

Tonul critic și autocritic deschis, spiritul comunist, 
exigent prezente în darea de seamă s-au regăsit 
apoi în dezbaterile din conferință. Numeroși vorbi
tori — printre care Dan Surulescu, director general ■ 
al Combinatului minier Valea Jiului, Iacob Topli- 
cian, secretar al comitetului de partid de la Combi
natul siderurgic Hunedoara, Aurel Lăpușcă, director 
general al Centralei minereurilor din Deva, loan 
Berar, maistru la Combinatul siderurgic din Călan, 
Viorel Dănilă, directorul Antreprizei de construcții 
hidroenergetice Rîu Mare — Retezat — au arătat că 
aportul unităților pe care le reprezintă la asigurarea 
bazei energetice și de materii prime a țării poate 
spori substanțial prin utilizarea mai bună a 
dotării tehnice de care disptm, prin promovarea sus
ținută și generalizarea unor soluții tehnice și tehno
logice valoroase, prin ridicarea calificării profesio
nale ă muncitorilor și specialiștilor și, mai ales, prin 
întărirea ordinii și disciplinei în muncă, prin folo
sirea în mod corespunzător a pirghiilor stimulative 
ale acordului global. Alți vorbitori — între care Ilie 
Lavu, prim-secretar al Comitetului municipal Deva 
al P.C.R., Marcela Murari, secretar al comitetului de 
partid de la' întreprinderea chimică Orăștie, loan 
Gabor, secretar al comitetului de partid de la Uzina 
de utilaj minier și reparații Crisclor, George Homoș- 
tean, prim-vicepreședinte al comitetului executiv al 
consiliului popular județean — au insistat asupra 
cerinței de a se aplica neabătut principiile auto- 
conducerii, autogestiunii și autofinanțării ; ei au 
criticat abaterile de la normele Jegale în acest 
domeniu și au cerut să se acționeze cu mai 
multă hotărîre pentru înfăptuirea măsurilor de 
ridicare a nivelului tehnic și calitativ ai produc
ției, pentru eliminarea practicii suprastocării, pentru 
reducerea severă a tuturor consumurilor materiale 
și energetice, în scopul creșterii eficienței economice.

O serie de vorbitori — între care Mircea Pătrînjan, 
lnginer-șef Ia C.A.P. Romos, și loan Necșa, secretar 
al Comitetului comunal de partid Geoagiu — s-au re
ferit în mod aprofundat la cauzele care au făcut ca 
producțiile medii la hectar la cereale, sfeclă, cartofi, 
legume și la alte culturi să nu se ridice peste tot 
la nivelul posibilităților, 'subliniind că se impun 
schimbări radicale în munca organizațiilor de partid 
și consiliilor de conducere din unitățile agricole, care 
totodată trebuie să dovedească mai multă răspundere 
pentru îndeplinirea sarcinilor din zootehnie.

In cuvîntul lor, toți vorbitorii și-au exprimat de
plina adeziune la măsurile adoptate de Comitetul 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. față de abaterile 
grave săvîrșite de unii activiști cu munci de răspun
dere pe linie de partid și de stat din județul Dolj, 
condamnînd ferm asemenea abateri care contravin 
normelor statutare și principiilor comuniste de 
muncă și viață. Hotărirea adoptată în această pri
vință de conferință subliniază că, și în județul Hu
nedoara, comitetul județean, organizațiile de partid 
trebuie să acorde mai multă atenție muncii de edu
cație și formare a cadrelor, perfecționării activității de 
instruire a activului de partid, punîndu-se un accent 
mai mare pe latura muncii politico-educative, în 
scopul creșterii capacității de acțiune și competenței 
cadrelor, ale tuturor comuniștilor în soluționarea 
sarcinilor economice care se pun în fața colectivelor 
de oameni ai muncii.

în unanimitate, participanții la conferință au adop
tat un cuprinzător program de măsuri și au aprobat 
mandatul încredințat delegaților aleși pentru Confe
rința Națională a partidului.

In încheierea lucrărilor a fost adoptată 
o telegramă adresată C.C. al P.C.R., 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, în 
care, printre altele, se arată : ,,tn aceste 
zile premergătoare Conferinței Naționale 
a partidului, gindurile și sentimentele 
comuniștilor, ale tuturor oamenilor mun
cii hunedoreni se îndreaptă cu 
nețărmurită dragoste și recunoștință spre 
dumneavoastră, muri stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, patriot 
înflăcărat și strălucit strateg al făuririi 
noii societăți, personalitate proeminentă 
a vieții politice internaționale. Vă în
credințăm, mult stimate tovarășe secretar 
general, că organizația județeană de 
partid, toți oamenii muncii hunedoreni 
nu vor precupeți nici un efort, vor 
acționa cu intreaga lor competență 
și responsabilitate pentru transpunerea 
neabătută in viață a obiectivelor și sarci
nilor ce le vor reveni din hotărîrile ce vor 
fi adoptate de Conferința Națională a 
partidului, a orientărilor și indicațiilor 
dumneavoastră, astfel incit județul nos
tru să aducă o contribuție tot mai mare 
la propășirea multilaterală a scumpei 
noastre patrii".

IAȘI
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într-o atmosferă de puternică adeziune la politica 
internă și externă a partidului, participanții la lu
crările conferinței extraordinare a organizației ju
dețene de partid Iași au primit, cu însuflețire și en
tuziasm, salutul tovărășesc, revoluționar adresat din 
partea conducerii partidului, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tuturor comuniștilor și celorlalți 
oameni ai muncii din județ. Trasmițind salutul, to
varășa Lina Ciobanu, membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., a subliniat, totodată, că, 
In . deplin consenș cu cerințele spiritului revoluțio
nar. conferința este chemată să analizeze, în spirit 
critic și autocritic, cu înaltă exigență și responsabi
litate comunistă, modul în care au acționat comite
tul județean, organele și organizațiile de partid, de 
masă și obștești pentru îmbunătățirea metodelor de 
muncă, pentru realizarea sarcinilor de dezvoltare 
economico-socială în profil teritorial. Totodată, con
ferința a fost chemată să stabilească măsurile ce se 
cuvin pentru întărirea spiritului combativ, adop
tarea urfui stil de muncă mai dinamic și mai 
concret, întărirea continuă a spiritului revoluționar 
și a disciplinei în munca de partid.

Dinamica dezvoltării economice, sociale și spiri
tuale a județului a fost amplu și cu exigență anali
zată în darea de seamă, prezentată de tovarășa 
Maria Ghițulică, prim-secretar al comitetului jude
țean de partid. A fost relevat faptul că această 
străveche vatră românească, cu mare pondere în do
meniul creației materiale și spirituale a țării, a înre
gistrat, în ultimii trei ani, importante succese în 
domeniile economic, social și cultural. Prin acor
darea unor importante fonduri de investiții, județul 
Iași și-a sporit valoarea fondurilor fixe cu peste 
7 miliarde lei, Iar producția-marfă industrială este 
acum cu 12 la sută mai mare față de aceea a anului 
celui de-al XIII-lea Congres al partidului. In 
același timp, s-a subliniat că dacă centrul de greu
tate al muncii de partid s-ar fi situat în totalitate în 
unitățile economice, acolo unde se hotărăște cu ade
vărat soarta producției, dacă controlul de partid ar fi 
fost mai cuprinzător și mai exigent și dacă s-ar fi fo
losit la un nivel superior toate mijloacele tehnice șl 
materiale, precum și potențialul uman și de creație 
de care dispune județul, s-ar fi realizat creșteri 
mai mari de producție, în condiții de eficiență 
sporită.

Analiza partinică, pătrunsă de înaltă exigență și 
responsabilitate comunistă, ce a caracterizat darea 
de seamă, a fost aprofundată în cuvîntul participan- 
ților la dezbateri. In cadrul acestora, numeroși vor
bitori, printre care tovarășii Eugen Nechifor, prim- 
secretar al Comitetului municipal de partid Iași, Va

sile Ghergheșanu, secretar al comitetului de partid 
de la întreprinderea mecanică „Nicotină", Sandu Du
mitru, secretar al comitetului județean de partid, 
Octavian Tănase, oțelar la combinatul de utilaj 
greu, Elena Balla, director general al Centralei in
dustriale a bumbacului, Neculai Rățol,. prim-secre
tar al Comitetului orășenesc de partid Pașcani, refe- 
rindu-se la activitatea desfășurată în unitățile indus
triale, au arătat că este necesar ca toate colectivele 
de muncă, sub conducerea și îndrumarea organiza
țiilor de partid, să-și mobilizeze mai puternic for
țele creatoare în vederea realizării programelor de 
modernizare și organizare a producției, creșterii pro
ductivității muncii, reducerii mai substanțiale a con
sumului de materii prime, materiale și energie, pen
tru înnoirea produselor și creșterea competitivității 
acestora pe piața externă, să acționeze pentru valo
rificarea superioară ’a dotării tehnice, a resurselor 
materiale și capacității profesionale a colectivelor 
de muncă.

Alți vorbitori, printre care Constantin Dascălu, di
rector general al direcției agricole județene, Mitrică 
Ionel, secretar al comitetului județean de partid. 
Constantin- Verdeș. președinte al Uniunii județene a 
cooperativelor agricole de producție, Constantin 
Rotaru, președinte al C.A.P. Heleșteni, au arătat că 
producțiile agricole pot fi mult sporite numai în con
dițiile valorificării mai accentuate a tuturor resur
selor materiale și umane de care dispun unitățile 
agricole, utilizării raționale a fondului funciar, în
tăririi ordinii și disciplinei, executării In termen și 
de calitate a tuturor lucrărilor, aplicării mai ferme 
a noului mecanism economico-financiar în agricul
tură.

în numele specialiștilor din dbrrieniul cercetării ști
ințifice. al cadrelor didactice de toate gradele, au 
vorbit tovarășii Cameluța Beldie, rector al Institu
tului politehnic, Florea Pavai, președintele comite
tului județean de cultură și educație socialistă, Gheor- 
ghe Gurincu, prim-secretar al Comitetului județean 
Iași al U.T.C., subliniind necesitatea intensificării 
educației comuniste a tineretului, pregătirii temei
nice pentru muncă șl viață a noilor promoții de 
muncitori șl specialiști, integrării mai strinse a în- 
vățămîntului cu cercetarea și producția, promovă
rii ample a progresului științific și tehnic contem
poran.

Vorbitorii s-au referit pe larg la conținutul Hotărî- 
rii Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. 
din 27 noiembrie â.c. Ei și-au exprimat deplina 
adeziune la măsurile luate de conducerea partidu
lui. condamnînd cu indignare abaterile grave de la 
normele vieții și muncii de partid săvîrșite de unii 
activiști cu munci de răspundere pe linie de partid 
și de stat din județul Dolj. Conferința a adoptat o 
hotărîre în acest sens, exprimînd necesitatea ca or
ganele și organizațiile de partid din județul Iași să 
militeze ferm pentru întărirea continuă a disciplinei 
de partid și întronarea spiritului revoluționar în 
toate împrejurările, să acționeze permanent pentru 
creșterea răspunderii întregului activ de partid, a 
comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii în îndepli
nirea sarcinilor încredințate.

Participanții au aprobat un cuprinzător program 
de măsuri, au ales delegații pentru Conferința Na
țională a partidului și au aprobat mandatul încredin
țat acestora.

In telegrama adresată C.C. al P.C.R., 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU. se 
spune, printre altele : „Puternic mobili
zați de orientările și indicațiile formulate 
de dumneavoastră, de indemnurile adre
sate și sarcinile trasate cu prilejul nu
meroaselor vizite de lucru pe care le-ați 
efectuat, împreună cu mult stimata tova
rășă Elena Ceaușescu, in județul nostru, 
vă raportăm că oamenii muncii din ju
dețul Iași, avind in frunte pe comuniști, 
se află angajați cu fermitate in lupta pen
tru realizarea indicatorilor de plan în pro
fil teritorial, pentru valorificarea cu ma
ximă exigență a potențialului productiv 
și uman de care dispunem. Delegații și 
invitații la conferință, exprimînd voința 
unanimă a comuniștilor, a tuturor oame
nilor muncii din județul Iași, sînt hotărițl 
să facă totul pentru a transpune neabă
tut in fapt politica internă și externă a 

. partidului și statului nostru, sarcinile
trasate de dumneavoastră, mult iubite șl 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. In 
acest scop ne angajăm solemn să nu 
precupețim nici un efort, să punem in 
valoare intreaga energie creatoare și re
sursele de care dispunem pentru a în
făptui exemplar hotărîrile Congresului al 
XIII-lea, ale apropiatei Conferințe Na
ționale a partidului, contribuind astfel la 
ridicarea scumpei noastre patrii pe noi 
culmi de progres și civilizație".

MARAMUREȘ
Participanții la conferință au primit cu puternică 

Însuflețire caldul salut revoluționar, tovărășesc, adre
sat comuniștilor, tuturor oamenilor muncii din județ 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român. Salutul a fost transmis 
de tovarășul Tudor Postelnicu, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. Vor
bitorul a relevat că, în deplin consens cu înaltele 
exigențe ale spiritului revoluționar, conferința tre
buie să analizeze în mod profund, critic și autocritic, 
activitatea organelor și organizațiilor de partid, a or
ganismelor democrației muncitorești revoluționare, 
să adopte măsuri eficiente pentru înfăptuirea exem
plară a obiectivelor stabilite de Congresul al XIII- 
lea. a Indicațiilor și orientărilor formulate de secre
tarul general al partidului. Totodată, a subliniat sar
cinile mari ce revin organelor și organizațiilor de 
partid din județul Maramureș în actuala etapă a 
dezvoltării. în care trebuie să se acționeze cu înaltă 
responsabilitate comunistă împotriva oricăror mani
festări de automulțumire, pentru perfecționarea con
tinuă a stilului și metodelor de muncă, pentru întro
narea și respectarea fermă a spiritului de ordine șl 
disciplină In toate domeniile de activitate.

In darea de seamă, prezentată de tovarășul Vasile 
Bărbuleț, prim-secretar al comitetului județean de 
partid, a fost Înfățișată ampla activitate desfășurată 
de comuniști, de toți oamenii muncii maramureșeni, 
evidențiindu-se că în anul 1986 și In 11 luni din 
acest an planul producției-marfă industriale a fost 
depășit cu 635 milioane lei, în condițiile creșterii 
productivității muncii cu 8.7 la sută. De asemenea, 
producțiile cerealieri au înregistrat creșteri impor
tante față de anul 1985 și, totodată, au crescut efec
tivele de animale și păsări. In lumina înaltelor exi
gente subliniate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
Plenara C.C. al P.C.R. din 5 octombrie, precum și la 
recentele ședințe ale Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., darea de seamă a analizat în spirit 
critic și autocritic activitatea depusă de organele șl 
organizațiile de partid, de organele de conducere 
colectivă din unități, relevînd că mai persistă lipsuri 
și deficiente datorită cărora planul dezvoltării eco- 
nomico-sociale în profil teritorial nu a fost îndepli
nit la toți indicatorii. Intre altele, s-a arătat că exis
tă restante la producția fizică, că au fost depășite 
cheltuielile de producție, că în unele unități Se men
țin încă mari stocuri supranormative. iar viteza de 
rotație a mijloacelor circulante nu este corespun
zătoare.

Dezbaterile din cadrul conferinței s-au caracte
rizat printr-un pronunțat caracter de lucru, anali- 
zîndu-se în spirit critic și autocritic stilul și meto
dele de muncă ale organelor și organizațiilor de 
partid, modul în care comuniștii, activul de partid 
acționează pentru întărirea disciplinei de partid, 
pentru ca In toate împrejurările să se implice cu 
întreaga responsabilitate în rezolvarea tuturor sar
cinilor economico-sociale. Conferința a adoptat în 
unanimitate o hotărîre în care se relevă că toți 
comuniștii au tras învățămintele corespunzătoare 
pentru activitatea proprie din Hotărirea Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 27 noiembrie, 
exprimîndu-și voința nestrămutată de a milita 
energic pentru afirmarea și mai puternică a spiri
tului de răspundere revoluționar, pentru întărirea 
disciplinei de partid și de stat, pentru respectarea 
riguroasă a principiilor și normelor eticii și echi
tății socialiste.

In cuvîntul lor, tovarășii Gheorghe Roman, 
prim-secretar al Comitetului municipal de partid 
Baia Mare, Mircea Tudoran, secretarul comitetului 
de partid de la mina Cavnic, Nicolae Dicu, director 
genera] âl Centralei minereurilor Baia Mare, Augus
tin Ungurușan, secretar al Comitetului orășenesc de 
partid Baia Sprie. Petru Roman, prim-secretar al 
Comitetului orășenesc de partid Borșa, Valeria Pop, 
secretar al comitetului de partid de la întreprin

derea „Unitatea" din Sighetu Marmației, Cornel 
Tohătan, directorul întreprinderii metalurgice de 
metale neferoase Baia Mare, au subliniat necesitatea 
mai bunei valorificări a materiilor prime și creșterii 
randamentelor de extracție, lichidării grabnice a 
stocurilor supranormative, care blochează importante 
mijloace necesare dezvoltării, reliefînd hotărirea 
comuniștilor de a acționa pentru întărirea disciplinei 
și ordinii în producție, pentru aplicarea fermă a 
noului mecanism economico-financiar, a principiilor 
autoconducerii și autogestiunii muncitorești.

Alți vorbitori, printre care Valeria Marinescu, 
secretar al comitetului județean de partid, Ion 
Hadnagy, prim-vicepreședinte al comitetului executiv 
al consiliului popular județean, loan Leșe, directorul 
S.M.A. Tirgu Lăpuș, Dumitru Lupșe, inspector-șef 
al inspectoratului silvic județean, Dumitru Căprar, 
secretarul Comitetului comunal de partid Groși-Baia 
Mare, Gheorghe Caniuca, vicepreședinte al Consi
liului popular orășenesc Vișeu de Sus, au analizat 
pe larg posibilitățile de sporire continuă a produc
ției în domeniile agriculturii, horticulturii și silvi
culturii.

Tovarășii Vasile Gaftone, secretar al comitetului 
județean de partid, Aurelia Tecușanu, prim-secretar 
al Comitetului municipal de partid Sighetu-Marma- 
ției, Ștefan Cozma, președintele comisiei județene a 
inginerilor și tehnicienilor, Costan Dobrican, pre
ședintele consiliului județean al sindicatelor, Marian 
Marchiș, prim-secretar al comitetului județean al 
U.T.C., Elvira Suciu, inspector general al inspectora
tului școlar județean, și alții au analizat într-un 
spirit critic și autocritic unele aspecte ale activității 
politico-ideologice și cultural-educative, pentru for
marea omului nou, cu o înaltă conștiință revoluțio
nară, pentru educarea tinerilor prin muncă șî pentru 
muncă. Ei au relevat, totodată, că activitatea politico- 
educativă trebuie să fie mai strîns legată de modul 
de îndeplinire a sarcinilor economico-sociale ce re
vin fiecărui colectiv, să contribuie mai mult la sti
mularea inițiativelor creatoare ale oamenilor muncii.

Participanții au adoptat un amplu program de mă
suri, au ales delegații și au aprobat mandatul încre
dințat acestora pentru Conferința Națională a parti
dului.

în telegrama adresată C.C. al P.C.R., 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, se 
arată, printre altele : „însuflețiți de înal
tul dumneavoastră exemplu de muncă, 
abnegație și dăruire revoluționară, de 
orientările și indicațiile date de dumnea
voastră, ne angajăm solemn ca în acest 
an, în cinstea Conferinței Naționale a 
partidului și a celei de-a 40-a aniversări 
a proclamării Republicii, să livrăm supli
mentar economiei naționale peste 2 000 
tone cupru, 1 150 tone plumb și 100 tone 
zinc in concentrate, precum și alte pro
duse solicitate Ia export, să economisim 
1 750 tone metal.

Dînd glas voinței celor peste Î4 000 de 
comuniști, a oamenilor muncii maramu
reșeni, am încredințat mandat delegaților 
noștri la Conferința Națională a partidu
lui să exprime angajamentul nostru pen
tru anul 1988 : prin aplicarea măsurilor 
din programele de perfecționare a orga
nizării și modernizarea proceselor de pro
ducție, planul producției fizice va fi de
pășit cu 1 000 tone cupru și 500 tone 
plumb in concentrate, cu 100 tone utilaj 
minier, mobilier, cherestea, tricotaje și 
alte produse pentru export, iar produc
ția-marfă industrială cu 150 milioane lei"»

MURES
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în deschiderea lucrărilor conferinței, participant!- 
lor, tuturor comuniștilor și oamenilor muncii din 
județ le-au fost adresate un salut tovărășesc, revolu
ționar din partea conducerii partidului, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu urarea de a obține 
noi succese în îndeplinirea hotărîrilor Congresului al 
XIII-lea al P.C.R., a sarcinilor ce revin județului în 
acest an și pe întregul cincinal. Salutul, primit cu 
deosebită însuflețire de cei de față, a fost transmis 
de tovarășul Radu Bălan, secretar al C.C. al P.C.R., 
care a arătat că, în spiritul fermității revoluționare, 
conferința este chemată să analizeze cu maximă răs
pundere și exigență activitatea desfășurată de or
ganele și organizațiile de partid, să stabilească măsu
rile cuvenite pentru mai buna punere în valoare a 
însemnatului potențial uman și material existent de 
care dispune județul, pentru eradicarea atitudinilor 
de rutină, automulțumire șl nepăsare, pentru instau
rarea unui stil de muncă înnoitor, dinamic în toate 
domeniile vieții economice, politice și sociale.

Darea de seamă, prezentată de tovarășul loan 
Ungur, prim-secretar al comitetului județean de 
partid, a subliniat că prin deplasarea, cu precădere, 
a activității de partid în unitățile productive, comu
niștii, oamenii muncii mureșeni au obținut un șir 
de rezultate bune. Astfel, în perioada care a trecut 
din actualul cincinal s-au realizat peste prevederi 331 
milioane kWh energie electrică, 56 000 tone îngră
șăminte chimice, 35 000 mc cherestea, produse ale in
dustriei electrotehnice în valoare de 78 milioane lei 
și altele. în același timp s-a arătat, în spirit critic 
șl autocritic, că atît comitetul județean de partid, cit 
și organele și organizațiile de partid nu și-au înde
plinit pe deplin sarcinile ce le-au revenit, nu au 
reușit să imprime o atitudine fermă și exigentă pen
tru transpunerea neabătută în viață a hotărîrilor de 
partid și de stat, că în stilul și metodele lor de mun
că au existat deficiențe, manifestări de formalism și 
Superficialitate, ceea ce ridică în fața comuniștilor 
cerința combaterii cu intransigență și lichidării neîn
târziate a_ neajunsurilor manifestate, astfel ca pretu
tindeni șă se asigure întărirea ordinii și disciplinei, 
îmbunătățirea generală a muncii politico-organizato- 
rice și, prin aceasta, creșterea eficienței șl realizarea 
unei noi calități în toate sectoarele de activitate.

Participanții la dezbateri au analizat cu respon
sabilitate comunistă activitatea organizațiilor do 
partid, rezultatele obținute la locurile de muncă, 
stăruind asupra necesității de a se mobiliza toa
te energiile pentru realizarea integrală a planului 
la producția fizică, respectarea obligațiilor contrac
tuale față de partenerii externi și beneficiarii din 
tară, încadrarea riguroasă în normele de consum 
planificate, aplicarea fermă a principiilor mecanis
mului economico-financiar și ale acordului global. 
Relevînd unele succese obținute, mai mulți vorbi
tori. între care Ironim Buda, prim-secretar al Co
mitetului municipal de partid Tîrgu Mureș, Dorel- 
Mihai Popa, director general al Centralei de în
grășăminte chimice Tg. Mureș, Susana Zăblău, prim- 
secretar al Comitetului municipal de partid Sighi
șoara. Mircea Blrău, directorul Trustului de antre
priză generală construcții-montaj, Iacob-Dumitru Ar
gint, directorul întreprinderii forestiere de exploa
tare și transport Reghin, loan Stan, secretar aî co
mitetului de partid la Schela de producție gaze 
naturale Tîrgu Mureș, au supus deschis atenției o 
serie de deficiențe și neajunsuri în realizarea sar
cinilor de plan, au dat expresie hotăririi de a ac
ționa pentru înlăturarea cauzelor care au generat 
aceste stări de lucruri negative. Puncte de vedere 
similare au exprimat și tovarășii Nicolae Lobonțiu, 
secretar al comitetului județean de partid. Gheor
ghe Duma, președintele C.A.P. Șăulia de Cimpie, 
Szekely Carol, secretar al Comitetului comunal de 
partid Sîngeorgiu de Pădure, Emil Silvaș, director 
al Stațiunii de cercetări zootehnice, care. în cuvîn
tul lor, au subliniat că, deși anul 1986 a demonstrat 
mari posibilități în asigurarea creșterii producții
lor vegetale și animaliere, carențele manifestate în
tr-un număr de unități în ce privește aplicarea teh
nologiilor de lucru au făcut ca producțiile din acest 
an să fie mai mici decît cele realizate în anul pre
cedent și s-au angajat să acționeze consecvent, în 
spiritul exigentelor noii revoluții agrare, pentru ob
ținerea unor randamente superioare in anii ce vin.

în intervențiile lor, Angela Isăroiu, secretar al 
comitetului județean de partid, Maria Deac, pre
ședinte al consiliului județean al sindicatelor. Hajdu 
Gyozo, scriitor, redactor-șef al revistei „Igaz Szo", 
și alții s-au referit la necesitatea de a se desfășu
ra o mai intensă, susținută și diversificată muncă 
politico-ideologică și cultural-educativă, de formare 
a omului nou, cu o conștiință înaintată, revolu
ționară.

în unanimitate, cel prezenți au condamnat cu in
dignare faptele grave săvîrșite de unii activiști cu 
munci de răspundere pe linie de partid și de stat 
din județul Dolj, abaterile acestora de la normele 
disciplinei de partid, ale eticii și echității socialiste, 
și-au manifestat deplina adeziune față de măsurile 
luate de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. 
pentru sancționarea celor în cauză. întărind această 
adeziune, hotărirea adoptată de conferință scoate în 

evidență că Jn fața cadrelor de partid șl de stat din 
județ se ridică cerința combaterii intransigente a ori
căror greșeli și abateri de la normele de comportare 
comunistă, necesitatea creșterii spiritului revoluțio
nar, muncitoresc, a disciplinei și răspunderii parti
nice.

Participanții la conferința județeană au stabilit 
un amănunțit program de măsuri, au ales delegații 
și au aprobat mandatul încredințat acestora pentru 
Conferința Națională a partidului.

In telegrama adresată C.C. al P.C.R., 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, se 
arată, printre altele : „Conferința a ana
lizat cuprinzător, in spirit critic șl auto
critic, activitatea desfășurată pentru în
făptuirea hotărîrilor Congresului al XIII- 
lea al partidului, dezvăluind lipsurile și 
neajunsurile ce s-au manifestat in unele 
sectoare, evidențiind, in același timp, po
sibilitățile sporite ale județului și puter
nica angajare patriotică a comuniștilor, 
a tuturor oamenilor muncii de a înfăptui 
neabătut și integral prevederile actualului 
plan cincinal. Strins uniți in jurul parti
dului, urmind exemplul dumneavoastră 
luminos, de muncă și pasiune revoluțio
nară, ne angajăm să acționăm neobosit, 
cu toată energia, dăruirea, răspunderea 
patriotică și fermitatea revoluționară, 
pentru aplicarea neabătută în viață a 
Programului partidului de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a țării spre comunism, a hotă
rîrilor Congresului al XIII-lea, a tuturor 
documentelor ce le va adopta Conferința 
Națională a partidului, in vederea pro
gresului și prosperității continue a scum
pei noastre patrii — Republica Socialistă 
România".

OLT
Un cald salut revoluționar din partea conducerii 

partidului, a secretarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, a fost adresat partici- 
panților la conferința extraordinară a organizației 
județene Olt a P.C.R., tuturor comuniștilor și celor
lalți oameni ai muncii din județ, de către tovarășul 
Vasile Bărbulescu, secretar al C.C. al P.C.R. Trans- 
mițînd salutul, vorbitorul a subliniat cerința ca 
organele și organizațiile de partid să acționeze cu 
mai multă fermitate revoluționară pentru ca, prin 
activitatea lor plină de răspundere și abnegație, 

, comuniștii, toți oamenii muncii din județ să înscrie 
noi realizări de seamă jn îndeplinirea neabătută a 
sarcinilor de plan .stabilite pe acest an, asigurind, 
în același timp, condițiile necesare înfăptuirii obiec
tivelor prevăzute pe anul 1988 și pe întregul cinci
nal. Totodată, conferința a fost chemată să stabi
lească măsurile ce se impun pentru întărirea spiri
tului combativ, adoptarea unui stil de muncă mal 
dinamic și mai eficient, întărirea continuă a spiri
tului revoluționar și a disciplinei în munca de partid.

Sintetizînd în mod analitic, cu un pronunțat spirit 
critic și autocritic, principalele concluzii desprinse 
din activitatea organizației județene de partid în 
perioada ce a trecut de la precedenta conferință, 
tovarășul Vasile Carp, prim-secretar al comitetului 
județean de partid, a relevat că, prin ridicarea pe 
un plan superior a activității desfășurate de orga
nele și organizațiile de partid, de oamenii muncii 
din județ, valoarea producției globale pe ansamblul 
județului depășește 50 miliarde de lei, revenind 
aproape 100 mii lei pe locuitor. Situîndu-se patru 
ani consecutiv pe primul loc în întrecerea socialistă 
pe țară în ce privește rezultatele obținute în indus
trie. construcții șl transporturi, județul Olt a fost 
distins anul trecut cu înaltul titlu de „Erou al 
Muncii Socialiste". De asemenea. în agricultură, 
pentru producțiile remarcabile realizate în 1986 la 
toate culturile, organizației județene de partid l-a 
fost decernat titlul de „Erou al Noii Revoluții 
Agrare", distincție acordată și unul număr de 54 
de unități agricole.

Participanții la conferință, aprobînd întru totul 
Hotărirea Comitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. din 27 noiembrie a.c., au criticat cu asprime 
abaterile grave săvîrșite de unele cadre cu munci de 
răspundere pe linie de partid și de stat din județul 
Dolj și au dat glas hotărîrii lor ferme de a înfăptui 
neabătut politica partidului și statului, sarcinile și 
orientările formulate de conducerea partidului, de a 
combate cu tărie stările de lucruri negative, ma
nifestările de tolerantă și formalism. Hotărirea 
adoptată în acest sens de conferință afirmă cu 
fermitate necesitatea întăririi răspunderii șl disci
plinei în rîndul tuturor membrilor de partid șl, cu 
atît mai mult, în rîndurile cadrelor de conducere.

Dezbaterile, desfășurate în spiritul analitic al dării 
de seamă, punînd în evidență succesele obținute cu 
deosebire în anul 1986, atît în industrie, cît și in 
agricultură, au abordat în mod combativ, cu respon
sabilitate comunistă, rezultatele mai puțin bune 
înregistrate în acest an de un număr important de 
unități economice, stare de lucruri pe care toți cei 
care au luat cuvîntul au pus-o în relație directă cu 
deficiențele manifestate în stilul de muncă al orga
nelor și organizațiilor de partid din unitățile res
pective, al consiliilor oamenilor muncii șl, nu în 
ultimul rînd, al comitetului județean de partid. In 
cuvîntul lor, tovarășii Dumitru Ștefănescu, secretar 
al comitetului județean de partid, Ion Manea, prim- 
secretar al Comitetului municipal de partid Slatina, 
Alexandru Orzață, directorul întreprinderii de alu
miniu Slatina. Iulian Nițulescu, secretar al comite
tului de partid de Ia întreprinderea de osii șl 
boghiuri Balș, Paul Marinescu, prim-secretar al 
comitetului județean al U.T.C., Ioana Bădălan, secre
tar adjunct al Comitetului orășenesc de partid Dră- 
gănești. Constantin Popa, directorul întreprinderii 
de vagoane Caracal, au înfățișat o serie de realizări 
importante în ce privește îndeplinirea principalilor 
Indicatori economici, subliniind, în același timp, 
cauzele care au determinat unele neimpliniri în 
activitatea colectivelor de muncă pe care le repre
zintă.

Referindu-se la activitatea din agricultură, tovarășii 
Maria Mitrică, președintele consiliului agroindustrial 
Ianca, Mihai Popa, directorul direcției agricole jude
țene, Constantin Patrășcoiu, directorul Stațiunii de 
cercetări agricole Caracal, Constantin Neacșu, secre- 

' tar al Comitetului comunal de partid Scornicești, 
Țudor Dănacu, președintele C.A.P. Cezieni, au stă
ruit mai ales asupra cauzelor care au determinat 
unele nerealizări în domeniul producției vegetale și 
în zootehnie, subliniind, totodată, cerința că organele 
și organizațiile de partid de la sate; consiliile popu
lare, toți factorii cu răspunderi în domeniul agricul
turii să se implice mai ferm și eficient în activitatea 
concretă de pe ogoare, astfel îneît în 1988 un număr 
cît mal mare de unități, județul în întregul său să 
obțină producții mari, la nivelul exigențelor noii 
revoluții agrare.

Intr-o atmosferă de puternică mobilizare, de 
angajare deplină pentru Înfăptuirea hotărîrilor Con
gresului al XIII-lea al partidului, a obiectivelor 
actualului' cincinal, participanții au aprobat în una
nimitate documentele supuse dezbaterii și mandatul 
încredințat delegaților aleși pentru Conferința 
Națională a partidului.

în încheierea lucrărilor, participan
ts la conferință au adresat o tele
gramă C.C. al P.C.R., tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, in care, printre 
altele, se arată : „Eforturile comuniștilor, 
ale tuturor oamenilor muncii sînt îndrep
tate acum spre îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor de plan pe acest an și pregăti
rea temeinică a producției anului viitor, 
pentru a întimpina Conferința Națională 
a partidului și cea de-a 40-a aniversare a 
proclamării Republicii cu noi șt importan
te succese. Ne angajăm, mult iubite șl 
stimate tovarășe secretar general, ca In 
anul viitor să realizăm peste sarcinile de 
plan o producție-marfă industrială in va
loare de 200 milioane lei, iar in agri
cultură să depășim producțiile medii pla
nificate la toate culturile.

Acum, în preajma marelui eveniment 
din viata partidului, a întregii noas
tre națiuni, vă adresăm dumneavoas
tră, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, și mult stimatei to
varășe Elena Ceaușescu cele mai fierbinți 
urări de sănătate șl viată Îndelungată 
spre a ne conduce pe mai departe pe 
gloriosul drum al edificării societății 
socialiste multilateral dezvoltate".

j
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Salutul tovărășesc, revoluționar. Împreună cu 
urările de a obține noi și importante succese în în
făptuirea obiectivelor actualului plan cincinal, adre
sate de conducerea partidului. de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, 
tuturor comuniștilor, tuturor oamenilor muncii din 
județ, au fost primite de către participanții la con
ferință cu puternică însuflețire și entuziasm. După 
transmiterea mesajului. tovarășul Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., a relevat că actuala conferință 
extraordinară a organizației județene de partid este 
chemată să, analizeze cu inaltă răspundere comunistă, 
in spirit critic și autocritic, întreaga activitate des
fășurată în toate domeniile vieții economico-sociale, 
să stabilească noi măsuri pentru întărirea capacită
ții politice și organizatorice a organelor și organiza
țiilor de partid din județ, de unire a energiilor 
tuturor oamenilor muncii pentru realizarea neabătu
tă a hotărârilor Congresului al XIII-lea al partidului.

Tn spiritul exigențelor formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la plenara din octombrie a C.C. 
al P.C.R. și la recentele ședințe ale Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.. darea de seamă, pre
zentată de tovarășul Ion Frățilă. prim-secretar al 
comitetului județean de partid, a evidențiat o serie 
de rezultate bune obținute în industrie, agricultură 
și în celelalte sectoare de activitate ale județului. 
Astfel. 80 de unități economice au îndeplinit pe 11 
luni din acest an sarcinile de plan la producția- 
marfă. iar 25 pe întregul an, obținînd peste prevede
rile planului o producție suplimentară în valoare de 
un miliard lei. Totodată, darea de seamă a examinat 
pe larg neajunsurile ce s-au manifestat în munca 
unor organe și organizații de partid, a unor consi
lii ale oamenilor muncii, care n-au acționat. cu fer
mitate pentru mai buna organizare a producției și a 
muncii, utilizarea integrală a capacităților de produc
ție, a forței de muncă și a timpului de lucru, solu
ționarea operativă, cu răspundere, a problemelor de 
care depinde realizarea în bune condiții a sarcinilor 
de plan.

Dezbaterile ce au urmat, desfășurate lntr-o at
mosferă de lucru, exigentă și angajată, au adus în 
prim-plan hotărîrea comuniștilor, a oamenilor mun
cii din județ de a amplifica rezultatele obținute in 
îndeplinirea prevederilor planului cincinal de dez
voltare economico-socială, de a înlătura cu fermitate 
neajunsurile manifestate, în cuvintul lor. tovarășii 
Alexandru Apostol, prim-secretar al Comitetului 
municipal de partid Ploiești, Laurențiu Doinaru, 
directorul întreprinderii de mecanică fină Sinaia, 
Vasile Iordache, secretarul comitetului de partid de 
la întreprinderea mecanică Plopeni. Vasile Tudor, 
directorul întreprinderii „Dorobanțul" Ploiești, au re
liefat modul în care vor acționa organele și organi
zațiile de partid, consiliile oamenilor muncii pentru 
realizarea exemplară a sarcinilor de plan pe acest 
an și întregul cincinal, în primul rînd a producției 
pentru export, pentru ridicarea continuă a calității 
și competitivității produselor, creșterea productivi
tății muncii și introducerea mai rapidă în producție 
a progresului tehnic. La rindul lor. tovarășii Nicolae 
Ionescu. secretar al comitetului județean de partid. 
Zamfir Stancu, director general al Centralei indus
triale de rafinării și petrochimie, Gheorghe Bucuri- 
că, secretarul comitetului de partid de la mina Fili- 
peștii de Pădure, s-au referit la necesitatea utiliză
rii cu indici superiori a bazei tehnico-materiale exis
tente, aplicării ferme a noului mecanism economico- 
financiar. a principiilor autoconducerii și autogestiu- 
nii muncitorești, întăririi ordinii și disciplinei în 
producție, perfecționării pregătirii profesionale.

Alți vorbitori, printre care tovarășii Elena Sbîrcea, 
director general al direcției agricole județene. Miș
că T. Costică, președintele C.A.P. Bucov, Emil Cojo- 
cărescu, secretarul Comitetului comunal de partid 
Valea Doftanei, arătând că rezultatele nu sînt încă 
pe măsura posibilităților existente, că datorită unor 
neajunsuri în efectuarea la timp și de bună calitate 
a lucrărilor agricole producțiile nu s-au ridicat la 
nivelul planificat, au accentuat necesitatea ca orga
nele și organizațiile de partid să determine, prin 
acțiuni energice, folosirea mai eficientă a pămintu- 
lui. creșterea efectivelor de animale, respectarea cu 
strictețe a tehnologiilor, generalizarea experienței 
înaintate a unităților fruntașe.

în strînsă corelație cu sarcinile economico-sociale 
ale județului, tovarășii Sorin Bucur, prim-secretar 
al comitetului județean al U.T.C., Petre Cîmpeanu, 
prim-secretar al Comitetului orășenesc de partid 
Cîmpina, Alexandru Bădulescu, vicepreședintele co
mitetului județean de cultură și educație socialistă, 
au aprofundat aspecte ale îrrtbunătățirii stilului și 
metodelor de muncă ale organelor și organizațiilor 
de partid, de masă și obștești, ale conținutului acti
vităților politico-ideologice și cultural-educative pen
tru dezvoltarea conștiinței socialiste, a spiritului re
voluționar, pentru formarea omului nou, constructor 
conștient al socialismului și comunismului.

în intervențiile lor, toți participanții la dezbateri 
au dat glas deciziei lor ferme de a desprinde toate 
învățămintele ce decurg din Hotărîrea Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 27 noiembrie 
a.c., de a analiza cu exigență, cu profund spirit 
partinic lipsurile existente in munca lor. Conferința 
județeană de partid a adoptat o hotărîre în care 
sînt prevăzute măsuri riguroase în vederea întă
ririi răspunderii și disciplinei de partid în îndepli
nirea sarcinilor încredințate, afirmării mai puternice 
a spiritului revoluționar, respectării normelor eticii 
și echității socialiste de către toți activiștii de partid 
și de stat, de către toți comuniștii din județ.

în unanimitate, participanții au adoptat un amplu 
program de măsuri, au ales delegații și au aprobat 
mandatul încredințat acestora pentru Conferința Na
țională a partidului.

In telegrama adresată C.C. al P.C.R., 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU. se 
arată, printre altele : „In numele comu
niștilor. al tuturor locuitorilor de pe a- 
ceste străbune meleaguri, vă transmitem 
dumneavoastră, mult stimate tovarășe se
cretar general Nicolae Ceaușescu. cel mai 
iubit fiu al poporului român, ctitorul 
României socialiste moderne, marele erou 
intre eroii neamului, luptător neobosit 
pentru întărirea independenței și suvera
nității naționale, personalitate proemi
nentă a vieții politice internaționale con
temporane, un fierbinte omagiu și via re
cunoștință pentru grija deosebită ce o 
purtați dezvoltării și înfloririi necontenite 
a județului nostru, ca și a întregii țări. 
Profund increzători in politica internă și 
externă a partidului și statului nostru, al 
cărei promotor sinteți dumneavoastră, ne 
angajăm solemn de a urma neabătut e- 
xemplul luminos al întregii dumneavoas
tră vieți și activități, de a face totul pen
tru înfăptuirea exemplară a istoricelor 
hotărîri ale Congresului al XIII-lea al 
P.C.R.

SATU MARE
Participanții la conferință au primit cu vibrantă 

însuflețire și puternic entuziasm salutul tovărășesc, 
revoluționar, transmis din partea conducerii partidu
lui. a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, tuturor comuniștilor, tuturor oa
menilor muncii din județ. Prezentind salutul, to
varășul Gheorghe Pană, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., a subliniat că actuala 
conferință are datoria ca, în spiritul îndemnurilor 
și orientărilor secretarului general al partidului, să 
analizeze și să dezbată, cu inaltă exigență revolu
ționară. activitatea de pînă acum și să ia atitudine 
hotărită. combativă, împotriva neajunsurilor ma
nifestate în munca organizatorică, politică și educa
tivă desfășurată de organele și organizațiile de partid, 
să stabilească măsuri pentru perfecționarea stilului 
și metodelor de muncă, astfel incit pretutindeni sg 
fie întărită răspunderea și disciplina în îndeplinirea 
sarcinilor economico-sociale ce revin județului, să se 
afirme în toate împrejurările principiile și normele 
eticii și echității socialiste.

Darea de seamă, prezentată de tovarășa .Maria 
Bradea, prim-secretar al comitetului județean de 
partid, a evidențiat că. datorită politicii științifice a 
partidului, a secretarului său general, privind repar
tizarea proporțională în teritoriu a forțelor de pro
ducție. industria contribuie cu 60 la sută la valoarea 
producției județului. Ridicarea pe un plan su
perior a activității de^ășurate de organele șl or

ganizațiile de partid, de colectivele de oameni ai 
muncii a avut drept rezultat îndeplinirea de către 
majoritatea întreprinderilor a sarcinilor de plan, 
realizarea, față de anul trecut, a unui spor de pro- 
ducție-marfă de 870 milioane lei. în spiritul exigen
ței partinice, comuniste, a fost făcută o analiză 
aprofundată a unor fenomene care au generat neîn- 
deplinirea ritmică a'unor prevederi din programele 
prioritare. Totodată, s-au examinat neajunsurile ma
nifestate în activitatea organelor și organizațiilor de 
partid, care într-o serie de unități nu au acționat cu 
pereeverență și exigență pentru punerea pe deplin 
în valoare a bazei tehnico-materiale. pentru îmbu
nătățirea structurii și calității producției, pentru re
ducerea consumurilor materiale și energetice și uti
lizarea eficientă a timpului de lucru.

în cadrul dezbaterilor, numeroși participanți, între 
care loan Diț, prim-secretar al Comitetului muni
cipal de partid Satu Mare. Rodica Pușcașu, directo
rul întreprinderii „Mondiala", Vasile Cădar, direc
torul întreprinderii de utilaj minier, loan China, 
directorul întreprinderii de in și cînepă Negrești- 
Oaș. Polcz Gheorghe. inspector-șef la Inspecția teri
torială financiară de stat. Kovari Tiberiu. directo
rul întreprinderii de antrepriză construcții-montaj, 
Veronica Știer. secretar al comitetului de partid de 
Ia cooperativa meșteșugărească „Voința" Tășnad. au 
analizat la obiect, cu înaltă răspundere comunistă, 
rezultatele obținute în industrie,' cauzele care au 
generat neajunsuri In ce privește realizarea planu
lui. însușindu-și criticile cuprinse în darea de sea
mă. in sensul că a slăbit spiritul de partid, răspun
derea comunistă și se caută justificări în loc să se 
ia măsuri pentru înlăturarea deficientelor în organi
zarea activității, vorbitorii au . exprimat hotărîrea 
comuniștilor de a acționa cu fermitate în vederea 
îmbunătățirii radicale a muncii și lichidării neajun
surilor. Totodată. în cuvintul lor. au accentuat ce
rința de a persevera pentru lichidarea imobilizărilor 
de mijloace circulante și a stocurilor supranorma- 
tive.

Alți participanți la dezbateri, printre care loan 
Simuțiu, directorul direcției agricole județene, loan 
Pop, inginer-șef al consiliului agroindustrial Ardud, 
Chirilă Gherman, secretarul comitetului comunal de 
partid Turț, Mozer Francisc, președintele cooperati
vei agricole de producție Petrești. loan Vlăduțu, 
directorul Stațiunii de cercetări agricole Livada, 
Hajdu Iuliana, organizator de partid al consiliului 
agroindustrial Tiream, evidențiind rezultatele pozi
tive în sporirea producției vegetale și zootehnice, au 
analizat neajunsurile din activitatea unor organizații 
de partid de la sate, a cadrelor de conducere din 
unitățile agricole și. specialiștilor, care au determi
nat abateri de la tehnologiile stabilite și de la prin
cipiile organizării muncii în acord global, cu urmări 
negative asupra nivelului producțiilor și veniturilor.

Au fost dezbătute pe larg, de asemenea, problemele 
perfecționării activității politico-organizatorice și 
educative. în cuvintul lor, tovarășii Vasile Carolică, 
prim-vicepreședinte al comitetului executiv al con
siliului popular județean. Ana Șter, prim-secretar al 
Comitetului orășenesc de partid Cărei. Maria Cristea, 
inspector general al Inspectoratului școlar județean, 
loan Gheorghe, secretar adjunct al comitetului de 
partid de la întreprinderea „23 August" Satu Mare, 
Aurelia Sechel, prim-secretar al comitetului județean 
al U.T.C., Ion Tilincă, președintele consiliului ju
dețean al sindicatelor, subliniind necesitatea ridică
rii nivelului calitativ al muncii de partid, al organi
zațiilor de masă și obștești, au criticat faptul că în 
activitatea politico-educativă continuă să existe 
neajunsuri In organizarea și conținutul manifestări
lor, aspecte de formalism și superficialitate.

Toți participanții la dezbateri au aprofundat. In 
spirit revoluționar, problemele disciplinei de partid și 
și-au exprimat deplina aprobare față de Hotărîrea 
Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 27 
noiembrie a.c. cu privire la abaterile grave săvîr- 
șite de unele cadre cu munci de răspundere pe linie 
de partid și de stat din județul Dolj. Dind glas 
voinței ferme a comuniștilor din județul Satu Mare, 
conferința a aprobat în acest sens o hotărîre proprie, 
în care se arată că se va milita cu fermitate și exi
gență pentru întărirea disciplinei de partid și de 
stat, pentru întronarea unui înalt spirit de răspun
dere revoluționar în întreaga activitate a cadrelor, 
in scopul îndeplinirii in cele mai bune condiții a 
sarcinilor încredințate.

Participanții la conferință au adoptat. în unanimi
tate, programul de măsuri și au aprobat mandatul 
încredințat delegaților aleși pentru Conferința Na
țională a partidului.

In telegrama adresată C.C. al P.C.R., 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, se 
arată, printre altele : „Mobilizind în
treaga organizație județeană de partid, 
pe toți oamenii muncii, vom acționa pen
tru realizarea integrală a planului pe 
1987 și pentru înfăptuirea exemplară a 
programelor de organizare și moderniza
re a producției, vom depune toate efortu
rile pentru ca in anul 1988 industria ju
dețului să realizeze suplimentar o pro
ducție de 160 milioane lei, să sporească 
producția la export. în agricultură, ne 
angajăm să obținem producții medii mult 
mai ridicate pentru a livra la fondul cen
tralizat al statului 750 000 tone cereale, 
38 000 tone carne, 375 000 hl lapte. Vă asi
gurăm, mult stimate tovarășe secretar 
general, că ne-am însușit întru totul spiri
tul exigent și mobilizator al orientărilor 
și îndemnurilor la acțiune tenace și 
hotărită pentru a asigura eliminarea 
grabnică și radicală a neajunsurilor din 
activitatea noastră. întărirea ordinii și 
disciplinei. îndeplinirea exemplară a sar
cinilor. ridicarea calității și eficienței în
tregii munci de partid".

SIBIU
Participanții la conferința extraordinară a organi

zației județene de partid Sibiu au primit cu însu
flețire salutul tovărășesc, revoluționar adresat de 
conducerea partidului, de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tuturor comuniștilor, tuturor oamenilor muncii din 
județ. Salutul a fost transmis de tovarășul Ștefan 
Birlea. membru supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. Vorbitorul a subliniat că ac
tuala conferință este chemată să analizeze. într-un 
înalt spirit de răspundere comunistă, întreaga acti
vitate desfășurată de organele și organizațiile de 
partid în direcția înfăptuirii sarcinilor dezvoltării 
economico-sociale in profil teritorial șl să adopte 
măsuri hotărite pentru ridicarea întregii munci de 
partid la nivelul exigențelor actuale, pentru întă
rirea activității politico-organizatorice și educative, 
creșterea combativității și răspunderii comuniste in 
scopul înfăptuirii sarcinilor actualului' cincinal și 
sporirii contribuției județului la progresul neîntrerupt 
și multilateral al patriei.

Darea de seamă, prezentată de tovarășul Nicu 
Ceaușescu, prim-secretar al comitetului județean de 
partid, a înfățișat cuprinzător dinamica dezvoltării 
economico-sociale a județului în ultimii ani, rezul
tatele înregistrate, ca și unele neajunsuri din mun
ca organelor și organizațiilor de partid. S-a arătat 
că, in consens cu obiectivele stabilite de Congresul 
al XIII-lea, industria județului Sibiu s-a înscris 
permanent pe făgașul: accentuării laturilor calitative 
și de eficientă ale activității productive, că există 
importante rezerve a căror valorificare va trebui să 
ducă în viitor la recuperarea restanțelor și la înde
plinirea exemplară a sarcinilor de plan. Sarcinile 
mari ce revin industriei și agriculturii județului în 
anul 1988 și pe întregul cincinal impun eforturi sus
ținute în direcția perfecționării activității politico- 
organizatorice a organelor și organizațiilor de partid, 
a creșterii spiritului’ revoluționar al comuniștilor, al 
tuturor oamenilor muncii.

Participanții la dezbateri au examinat cu înaltă 
exigență comunistă activitatea desfășurată pentru în
deplinirea obiectivelor ce le revin din hotărîrile 
Congresului al XIII-lea, pentru traducerea în viață 
a programelor de perfecționare a organizării și mo
dernizare a proceselor de producție, pentru ridi
carea activității economice la un nivel superior de 
calitate și eficiență. în cuvintul lor. tovarășii Nicolae 
Stanciu. prim-secretar al Comitetului municipal de 
partid Sibiu, Vasiu Ștefan, secretar al comitetului 
de partid de la întreprinderea „Independența" Sibiu, 
Miiller Boleslav, directorul întreprinderii metalur
gice de metale neferoase Copșa Mică, Eugen-Viorel 
Pescar, prim-secretar al Comitetului municipal de 
partid Mediaș, Cornel Roman, secretar al comitetu
lui de partid de la întreprinderea mecanică Mirșa, 
loan Simion. directorul întreprinderii de piese auto 
Sibiu, și Emil Călburean. secretar al comitetului de 
partid de la întreprindetea „Automecanica" din «Me

diaș, s-au referit la acțiunile Întreprinse și la măsuri
le luate de organizațiile de partid și consiliile oame
nilor muncii pentru realizarea integrală a planului la 
producția fizică, creșterea calității și competitivității 
produselor. în același timp, au fost analizate într-un 
spirit de înaltă responsabilitate comunistă cauzele 
care au generat unele restanțe în îndeplinirea 
planului la producția-marfă industrială și la aceea 
destinată exportului, precum și măsurile ce se im
pun pentru recuperarea acestora.

Alți vorbitori, printre care loan Cucu. președintele 
consiliului agroindustrial Avrig. Vasile. Brezae, 
președintele cooperativei agricole de producție Alțîna, 
Constantin Antțme, secretarul Comitetului comunal de 
partid Laslea, s-au referit concret la stadiul reali
zării programelor prioritare din agricultură, in ve
derea obținerii unor recolte mai mari și creșterii 
eficientei economice în acest sector, corespunzător 
exigentelor noii revoluții agrare.

în cadrul dezbaterilor, vorbitorii s-au referit pe 
larg Ia conținutul Hotărîrii Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. din 27 noiembrie, au exprimat 
deplina lor adeziune la măsurile luate și s7au an
gajat să acționeze energic pentru prevenirea și com
baterea tuturor manifestărilor de încălcare a disci
plinei de partid și a legilor țării. Totodată, confe
rința organizației județene de partid a adoptat o ho
tărîre prin care comuniștii se angajează să militeze 
ferm pentru . întărirea ordinii și disciplinei în înde
plinirea sarcinilor încredințate, ridicarea continuă a 
spiritului revoluționar în muncă, aplicarea fermă a 
prevederilor Statutului, a normelor eticii și echi
tății socialiste.

Tovarășii Silvia Ciobotaru, secretar al Comitetului 
orășenesc de partid Cisnădie, Hans Schneider, pre
ședintele consiliului județean al oamenilor muhcii 
de naționalitate germană, Maria Meiloiu, președin
tele consiliului județean al sindicatelor, Gabriela 
Mihaiela Drîmbărean. ' prim-secretar al comitetului 
județean al U.T.C., au dezbătut probleme privind 
perfecționarea stilului și metodelor de muncă ale 
organelor <și organizațiilor de partid, ale organiza
țiilor de masă și obștești și au formulat propuneri 
care vizează legarea mai strînsă a activității poli
tico-educative de cerințele vieții economico-sociale, 
de sarcinile fiecărui colectiv de muncă.

Participanții au adoptat programul de măsuri și au 
Încredințat mandatul delegaților aleși pentru 
Conferința Națională a partidului.

In telegrama adresată C.C. al P.C.R., 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, se 
arată, printre altele : „Vă încredințăm 
și cu acest prilej, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom urma 
neabătut, in întreaga noastră activitate, 
luminosul dumneavoastră exemplu de pa
triot inflăcărat și comunist revoluționar, 
de strălucit ctitor de țară și consecvent 
luptător pentru triumful idealurilor no
bile de libertate, independență, dezarma
re, pace și bună înțelegere in lume. In 
numele celtfr peste 83 008 de comuniști, al 
tuturor celor ce trăiesc și muncesc pe 
aceste minunate meleaguri, vă rugăm să 
ne permiteți să reinnoim angajamentul 
nostru solemn de a acționa fără preget 
pentru a spori, prin noi fapte de muncă 
și realizări, contribuția județului Sibiu Ia 
dezvoltarea multilaterală a patriei. în
făptuind la un inalt nivel de calitate și 
eficiență sarcinile ce ne revin din Pro
gramul partidului, obiectivele și hotări- 
rile Congresului al XIII-lea, indicațiile 
și orientările dumneavoastră de inesti
mabilă valoare teoretică și practică. Vom 
munci cu devotament și dăruire, cu în
treaga noastră pricepere și energie pen
tru realizarea sarcinilor ce ne revin in 
acest an și in actualul cincinal".

TELEORMAN
în deschiderea lucrărilor conferinței extraordinare 

a organizației județene de partid Teleorman, parti- 
cipanților, tuturor comuniștilor și celorlați oameni 
ai muncii din județ le-au fost transmise un cald 
salut tovărășesc, revoluționar din partea conduce
rii partidului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
precum și indemnul de a acționa cu și mai multă 
hotărîre pentru a obține rezultate tot mai bune 
în înfăptuirea prevederilor actualului cincinal, a mo
bilizatoarelor obiective stabilite de Congresul al 
XIII-lea al partidului. Prezentind salutul, tovarășul 
Gheorghe David, membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., a subliniat că 
actuala conferință extraordinară a organizației ju
dețene de partid este chemată să analizeze cu răs
pundere comunistă. în spirit critic și autocritic, ac
tivitatea desfășurată de organele și organizațiile de 
partid, să ia atitudine față de neajunsurile exis
tente. să stabilească măsuri pentru perfecționarea 
stilului și metodelor de muncă în vederea indepli-» 
nirii integrale a sarcinilor de plan, pe acest an și 
pe întregul cincinal, sporirii contribuției județului 
la progresul multilateral al patriei.

înfățișînd în mod analitic preocupările, eforturi
le și rezultatele obținute în dezvoltarea economico- 
socială a județului ’ de oamenii muncii teleormăneni, 
în frunte cu comuniștii, darea de seamă, prezenta
tă de tovarășul Ion Deaconu, prim-secretar al 
comitetului județean de partid, a reliefat faptul că 
de la precedenta conferință județeană producția 
industrială a crescut într-un ritm mediu anual de 
10 la sută, iar in agricultură s-au obținut produc
ții bune la principalele culturi. Totodată, s-a arătat 
că rezultatele nu sint la nivelul posibilităților și 
cerințelor, in primul rînd datorită faptului că 
organele și organizațiile de partid, conducerile co
lective ale unităților din industrie, din agricultură, 
din celelalte domenii de activitate nu au acționat 
cu toată fermitatea pentru întărirea ordinii, pentru 
înlăturarea neajunsurilor, actelor de indisciplină, 
pentru valorificarea întregului potențial uman și 
material de care dispune județul, ceea ce impune 
să se acționeze în spirit revoluționar, cu exigență 
și competență, pentru îndeplinirea neabătută a hotă- 
ririlor de partid și legilor țării.

Analiza partinică, pătrunsă de inaltă exigență și 
responsabilitate comunistă, a fost aprofundată în 
cuvintul participanților la dezbateri, Referiridu-se lă 
activitatea desfășurată în unitățile industriale, mai 
mulți vorbitori — între care Ștefan Deculescu, 
prim-seCretar al Comitetului municipal de partid 
Alexandria. Gheorghe Jianu, secretar al comitetu
lui de partid de la, . Combinatul de îngrășăminte 
chimice Turnu Măgurele, Florea Marin, directorul 
întreprinderii de rulmenți Alexandria. Mihai Pleșa, 
secretarul comitetului de partid de la Schela de 
producție petrolieră Videle, Ștefania Ionescu, prim- 
vicepreședinte al consiliului popular județean.— au 
subliniat că se impune ca toate colectivele de 
muncă, sub conducerea și îndrumarea organelor 
și organizațiilor de partid, să-și mobilizeze măi pu
ternic forțele creatoare în vederea perfecționării 
organizării și modernizării producției, creșterii mai 
accentuate a productivității muncii, reducerii mult 
mai substanțiale a consumurilor de materii prime 
și energie. Despre problemele înfăptuirii în județ 
a obiectivelor noii revoluții agrăre, despre hotări- 
rea lor ca județul să se situeze anul viitor pe un 
loc fruntaș, au vorbit Marin Nedea, . director al 
Stațiunii de mecanizare Purani, Gheorghe Pirvan, 
cooperator la C.A.P. Furculești, Septimiu Popa, di
rectorul Trustului județean al I.A.S., Fănica Udma, 
președinta C.A.P. Slobozia Mindra, Stan Dragomir, 
directorul direcției agricole județene, care au in
sistat in mod deosebit asupra răspunderii ce tre
buie să se manifeste în mult mai mare măsură 
pentru gospodărirea fondului funciar, ridicarea po
tențialului productiv al terenurilor agricole, precum 
șf asupra necesității respectării tehnologiilor și asi
gurării unor producții superioare ătît în fermele 
vegetale, cît și în zootehnia județului.

Alți participanți la dezbateri, 4htre care Veronica 
Cornea, secretar al comitetului județean de partid, 
Sava Tudoran. prim-secretar al comitetului județean 
al U.T.C., Tudora Ristea, director al Școlii generale 
nr. I Turnu Măgurele. Petre Ivan, secretar al Comi
tetului comunal de partid Drăgănești Vlașca, au 
analizat cu combativitate unele aspecte de forma
lism din activitatea cultural-educativâ, au formulat 
propuneri și inițiative menite să asigure intensifi
carea întregii munci politico-ideologice, de formare 
a omului nou, cu o conștiință înaintată, revo
luționară".

Situînd tn centrul atenției concluziile și sarcinile 
cuprinse în Hotărîrea Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R. Sin 27 noiembrie, la care s-au 
referit toți vorbitorii, condamnînd abaterile grave 

săvîrșite de unele cadre cu munci de răspundere pe 
linie de parțid și de stat din județul Dolj, dezba
terile conferinței s-au caracterizat printr-o temei
nică analiză critică și autocritică a stilului și me
todelor de lucru ale organelor și organizațiilor de 
partid din județ, a modului în care comuniștii te
leormăneni, activul de partid acționează pentru 
întărirea spiritului de partid, a exigenței și respon
sabilității, a ordinii și disciplinei in înfăptuirea 
neabătută a sarcinilor, pentru o comportare ire
proșabilă în muncă și în viață. Exprimind deplina 
aprobare față de măsurile luate de Comitetul Politic 
Executiv, hotărîrea adoptată în acest sens de con
ferință stabilește ca sarcină pentru comitetul jude
țean, pentru toate organele și organizațiile de 
partid să acționeze, pe baza unui program special de 
măsuri, pentru îmbunătățirea muncii ideologice și 
politico-educative, pentru ridicarea continuă a spi
ritului revoluționar în muncă, pentru întronarea 
disciplinei in toate organizațiile de partid, în toate 
colectivele de muncă.

Participanții au adoptat în unanimitate documen
tele supuse dezbaterii și au aprobat mandatul în
credințat delegaților aleși pentru Conferința Na
țională a partidului.

In telegrama adresată C.C. al P.C.R., 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, se 
spune, printre altele : „In spiritul indi
cațiilor și orientărilor dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe secretar general, 
conferința organizației județene de 
partid Teleorman a dezbătut cu exigență 
și răspundere modul in care au acționat 
organele și organizațiile de partid pen
tru înfăptuirea neabătută a obiectivelor 
stabilite de Congresul al XIII-lea al 
partidului, îndatoririle care ne revin în 
etapa actuală, pentru întărirea ordinii 
și disciplinei in toate sectoarele de ac
tivitate, pentru promovarea metodelor 
și spiritului de partid in muncă și in 
viață. Cu gindul la apropiatul forum co
munist, care va deschide noi orizonturi 
dezvoltării materiale și spirituale a ță
rii, vă încredințăm, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vom face totul 
pentru a transpune exemplar în viață 
mărețul program de edificare multilate
rală a societății noastre socialiste, pentru 
a contribui cu rezultate și mai bune la 
înflorirea și prosperitatea patriei".

TIMIȘ
R

Din partea conducerii partidului, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, au fost adresate participanților 
la conferință, comuniștilor, tuturor oamenilor muncii 
din județ un mobilizator salut revoluționar, îm
preună cu îndemnul însuflețitor de a obține noi și 
importante succese în înfăptuirea cutezătoarelor 
obiective stabilite de Congresul al XIII-lea al Parti
dului Comunist Român. Salutul a fost transmis de 
tovarășul Vasile Milea, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. Vorbitorul 
a relevat rezultatele bune obținute de organizația 
județeană de partid, de comuniștii din județ, de co
lectivele de oarrreni ai muncii din toate domeniile 
de activitate. în același timp, a subliniat cerința ca 
lucrările conferinței să analizeze în profunzime și să 
dezbată. în spirit critic și autocritic, rămînerile în 
urmă, să manifeste fermitate și combativitate față 
de neajunsuri, să adopte măsuri eficiente pentru 
perfecționarea întregii activități,- pentru îndeplinirea 
sarcinilor de plan pe acest an și pe întregul cin
cinal.

Darea de seamă prezentată de tovarășul Ilie 
Matei, prim-secretar al comitetului județean de 
partid, a conturat un amplu tablou al muncii desfă
șurate și al realizărilor obținute în unitățile indus
triale și agricole, pe șantierele de investiții, în insti
tuțiile de știință, învățământ și cultură, în alte com
partimente ale vieții economico-sociale. în lumina 
orientărilor și exigențelor formulate la plenara din 
luna octombrie a C.C. al P.C.R. și la ședința Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 27 no
iembrie a.c.. darea de seamă a relevat, totodată, 
neajunsurile existente, a evidențiat rezervele ce pot 
și trebuie să fie valorificate printr-o perfecționare 
generală a muncii de partid, printr-o mai bună or
ganizare a activităților politice și organizatorice. A 
fost subliniată, în acest sens, hotărîrea de a se ac
ționa cu intransigență și fermitate împotriva incom
petenței, a practicii justificărilor, a manifestărilor 
de formalism, de superficialitate, pentru instaurarea 
unui climat de muncă exigent, de ordine și disci
plină desăvârșite, de înaltă răspundere revolu
ționară.

Analiza aprofundată, responsabilă, in spiritul exi
genței revoluționare, ce a caracterizat darea de 
seamă, a fost adîncită în cadrul dezbaterilor din 
conferință. Petru Moț. prim-secretar al Comitetului 
municipal de partid Timișoara, GheOrghe Tîrpe, 
director ai întreprinderii de aparate electrice și mă
surat. Marcus Arke, director al întreprinderii „Elec- 
trotimiș", Gheorghe Flucsă, director al întreprinderii 
mecanice Timișoara, și alții s-au referit concret, in 
spirit critic și autocritic, la activitatea desfășurată. 
In dezbateri s-a reliefat faptul că sînt numeroase 
organizații de partid și colective muncitorești care 
și-au dovedit capacitatea politică și organizatorică de 
a asigura îndeplinirea indicatorilor calitativi și de 
eficiență, de a realiza, cu precădere, planul la pro
ducția fizică, îndeosebi la producția destinată ex
portului. In același timp, au fost puse în evidență 
o serie de neajunsuri, de neimpliniri : tratarea „in 
general", fără să Se dea expresie priorităților speci
fice, a problemelor de muncă și de viață din uni
tăți. încetineala de care se dă dovadă, în unele 
locuri, în aplicarea măsurilor de modernizare a pro
ducției, menținerea, sub diferite forme, a stocuri
lor supranormative.

De aceeași fermitate s-a dat dovadă și în analiza 
problemelor din agricultură. Mai mulți vorbitori, in
tre care loan Colțea; director al întreprinderii agri
cole de stat Teremia Mare. Romulus Vlaiconi, pre
ședintele cooperativei agricole de producție Belinț, 
au subliniat că rezultatele bune obținute nu pot com
pensa o serie de neajunsuri din agricultura județu
lui. într-adevăr. 15 unități din județ au fost distinse, 
în anul 1986, cu titlul de „Erou al Noii Revoluții 
Agrare". Și în" acest an numeroase unități îndepli
nesc criteriile pentru a obține acest inalt titlu. Dar 
se mai înregistrează rezultate diferite intre unități 
care-și desfășoară activitatea în aceleași condiții na
turale. își mai fac încă loc justificările, tendințele 
de invocare a unor cauze așa-zise obiective. Pre
ședintă cooperativei agricole de producție Peciu Nou, 
Ana Mureșan, a arătat. în spirit critic și autocritic, 
că în timp ce. în sectorul zootehnic, modernizările și 
schimbarea mentalității despre munca în acest do
meniu s-au soldat cu rezultate bune, in fermele ve
getale realizările mai puțin bune s-au datorat 
nerespectării tehnologiilor și lipsei de consecvență 
în pregătirea politică și profesională a cooperatori
lor. De asemenea. Florentin Cirpan, directorul Com
binatului agroindustrial Timiș, a demonstrat că, in 
condițiile promovării în practică a tot ceea ce este 
mai avansat în știința contemporană, se obțin rezul
tate cu adevărat meritorii în zootehnie.

Alți vorbitori, printre care Aurel Zăvolan. direc
tor al Trustului de antrepriză generală construcții- 
montaj, Ion Căliman, secretar adjunct al comitetului 
comunal de partid Făget, Coleta De Sabata, rectorul 
Institutului politehnic, scriitorul Anghel Dumbră- 
veanu, au subliniat cerința ca fiecare membru de 
partid._ fiecare om al muncii, la locul in care-și des
fășoară activitatea, să-și facă pe deplin datoria, au 
insistat asupra necesității intensificării activității 
pentru pregătirea și formarea omului nou. cu o con
știință înaintată, revoluționară, educării in spirit 
patriotic, comunist, a tinerei generații.

Participanții la dezbateri, au . afirmat adeziunea 
deplină față de măsurile adopta,te in ședința Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al P.G.R. din 27 
noiembrie a.c. în hotărîrea adoptată de conferință 
se exprimă voința fermă a organizațiilor de partid, 
a comuniștilor de a eradica manifestările care indică 
existența, la unele cadre de partid și de stat, a ten
dinței de indiferență față de îndeplinirea obligații
lor. de nerespectare a disciplinei" de partid, a prin
cipiilor eticii și echității socialiste, pentru ca fiecare 
să-și îndeplinească exemplar îndatoririle, de la cel 
mai tînăr muncitor și agricultor pină la cadrele cu 
munci de răspundere.

Conferința extraordinară a adoptat în unanimitate 
un cuprinzător program de măsuri, a ales delegații 
și a aprobat mandatul încredințat acestora pentru 
Conferința Națională.

în telegrama adresată C.C. al P.C.R., 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, se 
arată, intre altele : „Comuniștii, toți oa
menii muncii de pe meleagurile timișene 
sint ferm hotăriți să-și sporească efortu
rile pentru îndeplinirea exemplară a 
planului pe acest an și pregătirea temei
nică a producției anului 1988. Insușin- 
du-ne pe deplin prețioasele dumneavoas- 
tră îndemnuri și indicații, vom acționa 
cu hotărire pentru promovarea spiritului 
revoluționar in toate domeniile de activi
tate, fiind hotăriți să înlăturăm tot ce 
este vechi și perimat, să fim promotori 
neobosiți ai noului, ai bătăliei pentru 
calitate superioară și eficiență maximă 
in întreaga activitate economico-socială, 
să asigurăm un bogat conținut de idei 
și eficiență fiecărei activități de partid, 
să intensificăm munca directă cu omul, 
să propagăm in toate împrejurările ideo
logia socialismului științific, dragostea și 
prețuirea față de valorile naționale și 
morale ale poporului român".

TULCEA
Salutul cald, revoluționar adresat conferinței, 

tuturor comuniștilor și oamenilor muncii din județ 
din partea conducerii partidului, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — salut prezentat de tovarășul 
Gheorghe Tănase, secretar al C.C. al P.C.R. — a fost 
primit cu vii și îndelungi aplauze, cu o deosebită 
însuflețire, marcînd astfel atmosfera în care aveau 
să s<* desfășoare lucrările întregii conferințe. Vor
bitorul a subliniat datoria participanților de a ana
liza eu exigentă revoluționară, in spiritul orientări
lor și cerințelor formulate de secretarul general al 
partidului la Plenara C.C. al P.C.R. din 5 octombrie 
și la recentele ședințe ale Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. activitatea organizației ju
dețene de partid pentru realizarea sarcinilor ce-i 
revin, a propriilor hotărîri. a obiectivelor economice 
și sociale din planul pe acest an și din întregul 
cincinal. Relevind succesele dobîndite în diverse 
sectoare ale activității productive, s-a cerut să se 
insiste asupra neajunsurilor care au făcut ca anul 
acesta sarcinile de plan în industrie și agricultură 
să nu fie realizate integral, să se înregistreze restan
țe ce se cer grabnic recuperate, ca și asupra 
răspunderilor ce revin organelor și organizațiilor de 
partid pentru întărirea spiritului revoluționar, a dis
ciplinei de partid în întreaga activitate a comuniști
lor, a cadrelor de conducere.

Darea de seamă, prezentată de tovarășul Nicolae 
Gheorghe, prim-secretar al comitetului județean de 
partid, a evidențiat profundele transformări ce au 
avut loc în intreaga structură economico-socială, in 
viața oamenilor și în înfățișarea acestor locuri. In 
spiritul unei analize exigente, critice și autocritice, 
au fost precizate cauzele care au determinat-nea- - 
junsuri în conducerea activității economice, neînde- 
plinirea integrală a planului la o seamă de produse 
industriale de bază, cum sînt alumina, feroaliajele, 
utilajul tehnologic și construcțiile navale, neimpliniri 
datorate modului defectuos de folosire a utilajelor 
și instalațiilor din dotare, unor manifestări de indis
ciplină. Și în activitatea din agricultură au existat 
lipsuri soldate cu nerealizarea în întregime a pro
ducțiilor planificate. Făcînd o legătură directă și 
firească între aceste deficiențe și stilul de muncă 
al comitetului județean de partid, darea de seamă a 
relevat neajunsurile din activitatea acestuia, a birou
lui și secretariatului său privitoare la slăbirea exi
genței și spiritului combativ, la folosirea in prea 
mică măsură a potențialului activului de partid, la 
exercitarea unui control de partid nu întotdeauna 
riguros și cuprinzător.

Numeroși vorbitori s-au referit, In cadrul dezba
terilor. la realizările, dar. mai cu seamă, la lipsurile 
din propriile domenii și colective de muncă. Cris
tian Boiangiu, director al Combinatului metalurgic 
Tulcea. Ștefan Ilieș, secretar al comitetului jude
țean de partid. Corneliu Munteanu, director al în
treprinderii de alumină Tulcea. Alexandru Tudorof, 
secretar al comitetului de partid de la întreprinderea 
de construcții navale și utilaj tehnologic Tulcea, alți 
participanți la dezbateri au analizat. în spirit critic 
și autocritic, activitatea din întreprinderile indus
triale, înfățișînd preocupările organizațiilor de 
partid pentru mai buna folosire a capacităților de : 
producție, creșterea productivității muncii, reducerea 
consumurilor de materii prime și energie. Ei au pre
zentat. in același, timp, neajunsurile, precum și căile 
pe care le au in vedere pentru a amplifica substanțial 
rezultatele și a asigura îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor ce le revin în anul 1988 și pe întregul plan 
cincinal. Vasile Dranovițeanu. secretar al comitetu
lui județean de partid. Marin Nițu. director al Cen
tralei „Delta Dunării". Gheorghe Scrioșteanu, pre- ’ 
ședințe al Uniunii județene a cooperativelor agri
cole de producție. Eleonora Moga, director general 
al direcției agricole, județene. Petrana Goci, secre- , 
tar al comitetului comunal de partid Cerna. Gheor
ghe Cabuz, organizator de partid și președinte al 
consiliului agroindustrial Mahmudia, Ștefan Bur- 
ghelea. președinte al C.A.P. Luncavița. Mihai Ar- 
sene. director al Trustului horticulturii Tulcea. ca și 
alți participanți la dezbateri, vorbind despre pre- ", 
ocupările pentru înfăptuirea obiectivelor noii revo
luții agrare, au analizat cauzele rezultatelor nesatis
făcătoare cu care se prezintă. în acest an, agricul
torii județului. Ei au prezentat, de asemenea, măsu
rile pe care le consideră necesare pentru ca în acest 
sector să se treacă hotărît la întronarea unei disci
pline riguroase în aplicarea tehnologiilor, în folo- ' 
sirea mijloacelor tehnice, la o organizare rațională 
a muncii în toate unitățile agricole.

In cadrul dezbaterilor, o deosebită importanță a 
fost acordată acțiunilor și măsurilor ce trebuie în
treprinse pentru întărirea rolului conducător al orga
nizațiilor de partid în întreaga activitate economică 
și socială, Îmbunătățirea substanțială a stilului și 
metodelor de muncă, pentru promovarea mai fer
mă a spiritului revoluționar și creșterea nivelului 
politico-ideologic al comuniștilor, aî tuturor oame- 
nilor muncii. Dintre vorbitorii care s-au referit la 
aceste probleme menționăm pe Alexandru Rizu, 
prim-secretar al Comitetului municipal de partid 
Tulcea. Ion Simion. secretar al Comitetului orășe
nesc de partid Măcin, Florica Iordache, secretar al 
Comitetului orășenesc de partid Sulina, Mihai Dră- 
goi. director al Antreprizei construcții industriale 
Tulcea. Valentina Vătavu, prim-secretar al comitetu
lui județean U.T.C..

Participanții Ia dezbateri s-au referit pe larg la 
conținutul Hotărîrii Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. din 27 noiembrie, exprimind deplina 
adeziune a comuniștilor față de măsurile stabilite, 
în hotărîrea adoptată de conferință se precizează 
căile de urmat pentru a se respecta cu strictețe dis
ciplina de partid, prevederile Statutului partidului, 
normele eticii și echității socialiste, pentru a se pro
mova cu fermitate principiile comuniste de muncă 
și de viață și a se acționa permanent și cu vigoarea 
necesară pentru creșterea răspunderii activului de 
partid, a tuturor cadrelor, comuniștilor, a tuturor 
oamenilor muncii în realizarea sarcinilor.

In unanimitate, conferința a adoptat un cuprinză
tor plan de măsuri, a ales delegații și a aprobat 
mandatul încredințat acestora pentru Conferința Na
țională a partidului.

In telegrama adresată C.C. al P.C.R. 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, se 
spune, printre altele : „Participanții la 
conferința organizației județene Tulcea a 
Partidului Comunist Român, in numele 
comuniștilor, al tuturor oamenilor mun
cii de pe aceste meleaguri românești, în- 
tr-un climat de deplină angajare revolu
ționară, pătrunși de înălțătoare senti
mente patriotice, de atașament fierbinte 
la politica internă și externă a partidu- » 
lui și statului nostru, au dezbătut cu 
inaltă responsabilitate comunistă modul 
de îndeplinire a sarcinilor ce revin or
ganizației județene din istoricele hotă
rîri ale Congresului al XIII-lea al parti
dului. Ne folosim și de acest prilej, mult 
iubite tovarășe secretar general, pentru a 
exprima profunda noastră recunoștință, 
aprecierea unanimă față de rolul deter
minant pe care îl aveți in elaborarea și 
înfăptuirea politicii partidului și statului 

( nostru. Județul Tulcea. asemenea întregii 
țări, a beneficiat din plin de roadele a- 
cestei politiei. Ne angajăm. în numele 
comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii 
tulceni, să acționăm cu hotărire și devo
tament pentru realizarea sarcinilor de 
plan, să înfăptuim neabătut hotărîrile ee 
vor fi adoptate de Conferința Națională 
a partidului".

I
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PROGRAMELE RE MODERNIZARE A PROBUCTIEI
înfăptuite prin acțiuni ferme si eficiente

(Urmare din pag. I)
Este nevoie de import de licență sau 
problema se poate rezolva cu forțe 
de concepție proprii ?

Ing. Dumitru Bobârnea : Cu cițiva 
ani in urmă s-au făcut la Hunedoara 
unele încercări timide de realizare 
a unei asemenea instalații. Dar 
consider că s-a renunțat prea repe
de la idee.

Ing. Ștefan Cornea : Institutul de 
specialitate, IPROMET, a elaborat 
pentru Combinatul siderurgic de la 
Călan un proiect de instalație și de 
tehnologie de desulfurare care, ar 
putea fi adaptat și la cerințele Hu
nedoarei. Deosebit de aceasta, la noi 
căutările au vizat desulfurarea în 
faza de elaborare a oțelului. Con
cret. după o concepție proprie, expe
rimentăm desulfurarea la oțelăria 
electrică nr. 2, după care, cu mici a- 
daptări. vom putea extinde tehnolo
gia și „in amonte", la elaborarea 
fontei. Trebuie să se rețină că ne 
preocupăm intens de rezolvarea cit 
mai rapidă a problemei desulfurăril 
de care este legat esențial progresul 
calitativ al fabricației in siderurgie. 
Dar pentru aceasta mai sînt de lă
murit anumite aspecte de natură or
ganizatorică. Intrucit tehnologia res
pectivă, o dată pusă la punct, va fi 
extinsă la toți producătorii de metal, 
se impune stabilirea cit mai grabni
că a unei unități in economie, profi
lată pe fabricarea de materiale de- 
sulfurante : prafuri de silicocalciu și 
de carbură de calciu și var. Va tre
bui ca forurile de resort să ia cit 
mai curînd o decizie in această pri
vință pentru că. în scurtă vreme.

problema aprovizionării cu aseme
nea materiale, pe care le putem rea
liza in țară, va deveni 
acută.

Ing. Vladimir David : 
troducerii unor procedee 
desulfurare trebuie 
nuanțai. Astfel, sînt mărci de oțel la 
care se impune o reducere cit mai 
avansată a conținutului de sulf, și 
atunci, dacă se justifică economic, 
putem recurge la materiale costisi
toare. cum ar fi magneziul. dar pen
tru alte mărci de oțel e suficientă o 
desulfurare cu sodă, mai ieftină.

Ing. Gheorghe Pogea : Perfect a- 
devărat ce s-a spus pînă acum, 
înainte de a generaliza tehnologia 
pe carț o vom aplica, să analizăm 
bine eficienta economică a procedeu
lui pentru a nu cheltui cit nu face. 
Și. deosebit de aceasta, ar fi util ca 
pină vom dispune de instalații de 
desulfurare să căutăm ca. prin 
pinirea mai bună a proceselor 
fabricație, să obținem otel cit 
bun pe actualele instalații.

deosebit de

Cerința in- 
moderne de 

analizată mai

stă- 
de 

mai

larg 
hu-

investiții ridicate. Dar re- 
promovare a lor este ace-

Progresul tehnic

Un mare consumator își probează 
marile posibilități de economisire

(N. red. : Am redat mai pe 
acest dialog intre specialiștii 
nedoreni, pe o temă tehnică impor
tantă, intrucit pune in lumină două 
prime concluzii esențiale : 1. Pină
cind o soluție tehnică este pusă la 
punct sub toate aspectele, nu trebuie 
să se stea cu brațele încrucișate, ci 
să se caute să se obțină maximum 
posibil de la tehnologiile existente ; 
2. Atunci cind se pregătește introdu
cerea unei noutăți tehnice 
asigurate din timp toate 
de aplicare, inclusiv cele legate 
aprovizionarea cu materialele 
cesare).

să fie apreciat
și prin prisma eficienței

iled. : Intr-o serie de domenii, 
progresul tehnic pe plan mondial 
impune perfecționări rapide, la in
tervale relativ reduse a proceselor 
de fabricație. In ce măsură strategia 
acțiunii de modernizare, elaborată de 
combinatul siderurgic hunedorean, 
are in vedere aceste cerințe și ține 
pasul cu ceea ce este nou in meta
lurgie ?

Ing. Vladimir David : In metalur
gie. care prin specific deține insta
lații complexe și lucrează după teh
nologii validate de practică, perfec- 

. donările nu se produc „peste noap
te". Probabil că aceasta este și con
secința faptului că fiecare moderni
zare este legată de costurile pe care 
le antrenează, de rentabilitatea, de 
eficiența pe care le asigură. Bună
oară. în domeniul cocsochimic. ele
mente spectaculoase de modernizare 
apar mai rar. la 30—40 de ani. De 
asemenea, nu trebuie să preluăm ne
critic orice tendință care apare la un 
moment dat pe plan mondial. De e- 
xemplu, în ultimii 5 ani. pentru une
le state dezvoltate din punct de ve
dere economic nu a mai prezentat 
interes recuperarea produselor chi
mice din procesul de cocsificare in
trucit era mai ieftin să le procur» 
direct din prelucrarea petrolului.

Se mai ridică un aspect : pentru a 
fi in pas cu tot ce este nou. uneori 
ar trebui să demolăm o instalație 
și să o reconstruim după principii 
noi. Ceea ce nu este posibil pentru 
că nu ne putem lipsi de capacitatea 
de producție respectivă un timp prea 
îndelungat. Atunci sîntem obligați să 
facem lucrări de modernizare pe 
„bucăți", pe „tronsoane", și orice am 
face tot rămînem în urmă cu un pas 
sau chiar cu doi pași față de ce este

trebuie 
condițiile 

de 
ne-

!n-nou pe plan mondial. Concret, 
tocmim acum studiul de moderniza
re. elaborăm nota de comandă, ur
mează un circuit de aprobări, de a- 
sigurare a utilajelor și instalațiilor 
și constatăm că trec 6—7 ani pînă 
beneficiem de roadele modernizării. 
Or, atunci, așa-zisa 
va fi sigur perimată 
vedere tehnic.

Ing. Ștefan Cornea :
dernizării, unele măsuri nu compor
tă cheltuieli mari, în timp ce altele

„modernizare" 
din punct de

în cadrul mo-

șinile sînt încărcate 
maximă, lucrîndu-se 
tinuu, ordonat. Pentru încadrarea in 
virfurile de sarcină se aplică un pro
gram de limitare a consumurilor 
prin oprirea unor utilaje și instalații 
fără a influența producția. In fieca
re hală se oprește un ventilator 2—3 
ore, transportul intern, pompele de 
recirculare a apei, regenerarea sili- 
cagelului din bateriile de uscare a 
aerului comprimat efectuîndu-se în 
afara orelor de virf. O dată cu pro
ducția se urmărește îndeaproape și 
încadrarea strictă în normele 
consum.

la capacitate 
în flux con-

Un fapt care se cuvine a fi sub
liniat de la început : colectivul 
COMBINATULUI DE l'IRE SINTE
TICE DIN MUNICIPIUL VASLUI 
a reușit să recupereze in totalitate 
restanțele la producția-marfă, inre- 
gistrind, după 11 luni, depășiri la 
principalii indicatori economici. Re
zultat pozitiv, obținut in condițiile 
unui riguros regim de economisire a 
energiei și combustibilului. Și încă 
o precizare importantă : această uni
tate cu foc continuu este al doilea 
mare consumator de energie din 
județ.

Și acum faptele : dacă în 1981 o 
tonă de fire textile poliesterice se 
producea aici, conform normative
lor, cu un consum de aproape 
MWh energie electrică și 
combustibil convențional, 
an, după 11 luni, ea se 
doar cu 4.5 MWh și 0,50 
bustibil convențional, față de 
MWh și respectiv 0,57 tone 
bustibil convențional cit a țost pla
nificat. Așadar, cu nici jumătate din 
consumurile de acum 6 ani și mai 
puțin cu 130 kWh și 70 kg combus
tibil convențional față de prevederi. 
Economii se obțin, de asemenea, Și 
la un alt produs de bază, firele teh
nice poliesterice, la o tonă realizin- 
du-se, tot în aceeași perioadă, o eco
nomie de 50 kWh energie electrică 
și 68 kg combustibil convențional. 
Drept urmare, numai în luna noiem
brie, combinatul vasluian se înscrie 
cu un consum sub repartiție de 210 
MWh energie electrică, cantitate su
ficientă funcționării unității timp de 
24 de ore, existînd în continuare 
condiții de încadrare și diminuare a 
consumurilor.

Cum, în ce direcții se acționează 
în acest scop ? Regimul de severă 
economisire începe cu pregătirea fa
bricației și ridicarea calificării pro
fesionale a personalului de întreți
nere, reparații și exploatare și con
tinuă cu aplicarea sistematică, efec
tivă a măsurilor de economisire sta
bilite, cu activizarea comisiilor ener
getice pe fiecare secție și atelier. 
Măsuri concrete ce se fac simțite 
din plin pînă la locurile de muncă.

în secția a IlI-a, ing. Nicolae 
Barbu, șeful acesteia, ne înfățișează 
la proba practicii cîteva din aceste 
măsuri. Repartițiile de energie sînt 
cunoscute de fiecare om al muncii. 
Prin sectorizare, iluminatul nepro
ductiv este fedus cu 50 la sută. Ma

permanent încărcarea la minimum 
95 la sută a fiecărei mașini, spori
rea ordinii, disciplinei și a răspun
derii pentru -valorificarea superioară 
a energiei electrice și termice.

Bune rezultate se obțin aici și prin 
acțiunile de recuperare a energiei. 
Un exemplu : la linia nr. 1 de filare 
clasică, prin montarea unui schimbă
tor de căldură, se recuperează peste 
50 la sută din energia reziduală 
după procesul de uscare a granulelor 
și se refolosește în același proces 
de producție. Pentru că lunar se 
economisesc numai la această linie 
3,6 MWh procedeul va fi extins la 
toate liniile existente în combinat.

Și un ultim aspect ce evidențiază 
maturitatea colectivului vasluian, 
hotărîrea lui de a utiliza cu maximă 
eficiență această avuție, de a închide 
orice canal cit de mic de risipă. Cu 
toate că bilanțurile periodice sînt 
favorabile, indicînd încadrarea în 
normele de consum, există o susți
nută preocupare pentru identifica
rea unor noi surse de economisire. 
Se lucrează deja la instalarea și 
punerea în funcțiune a celei de-a 
doua linii de uscare, realizată prin 
autodotare, din secția a IlI-a filare 
rapidă, care va asigura granule 
uscate pentru toate liniile de filare 
fir textil. Scoțînd din funcțiune cele
lalte linii de uscare existente, ea va 
reduce de aproape trei ori consumul 
și va duce la economisirea a 120 MWh 
energie electrică pe an. Alte măsuri 
înscrise în programul de moderni
zare sînt : schimbarea locului de 
pornire a pompetelor de polimeri din 
filarea rapidă. anual redueîndu-se 
consumul cu 6 MWh și recuperarea 
energiei din apele de, răcire și fo
losirea lor în scopuri tehnologice și 
prepararea r. ' 
însemnată preocupare ______ ___
îndreptată însă spre realizarea tele- 
gestionării consumului de energie 
electrică, procedeu modern și deo
sebit* de eficient de urmărire ope
rativă. la secundă, a consumurilor 
pe secții, ateliere, ce va duce la 
economisirea a 100 MWh pe an. Sînt 
exemple ce demonstrează că și în
tr-o unitate de frunte mai sînt încă 
surse și posibilități de mai bună 
gospodărire, utilizare și economisire 
a energiei.

mari si consecințe tehnice nedorita 
în procesul de elaborare a fontei. 
Consider însă că există o soluție mai 
bună, mai eficientă de extindere a 
utilizării cărbunilor indigeni, prea 
puțin explorată. Iată despre ce este 
vorba : să folosim cărbunele mai bun 
de care dispunem pentru cocsificare, 
iar cel mai slab să fie utilizat direct 
prin insuflare in furnal.

Ing. Dumitru Bobârnea : Intr-ade
văr. calitatea adesea necorespunză
toare a cocsului ne creează mari pro
bleme nouă, furnaliștilor, determi- 
nînd în ultimă instanță consumuri 
suplimentare, deci pierderi de cocs. 
De aceea am cerut să se realizeze o 
instalație de insuflare a prafului de 
cărbune în furnal.

Ing. Ștefan Cornea : Preocupările 
în acest sens sînt demarate la com
binatul nostru. S-a realizat o stație 
pilot care a avut rolul să stabileas
că condițiile și parametrii de func
ționare a unei instalații industriale. 
Pe baza acestor concluzii. IPROMET 
a întocmit proiectul unei instalații 
industriale. Părerea noastră este că 
o asemenea instalație este utilă. 
Pentru o apreciere realistă, iată însă, 
față în față, avantajele și dezavan
tajele : un kilogram de praf -de căr
bune înlocuiește 0,6—0,7 kg de coc$ 
dar introducerea unei instalații auxi
liare de pregătire a cărbunelui, de
termină un plus de personal, deci o 
scădere de productivitate, și sînt ne
cesare măsuri speciale de protecție 
a muncii. Este vorba însă numai de 
o impresie aparentă că s-ar reduce 
productivitatea muncii, intrucit. în 
realitate, pe fluxul tehnologic inte
grat al producției dia combinat se 
produce o creștere a acestui indica
tor datorită faptului că se elimină 
faza de cocsificare a unui cărbune 
inferior. Din acest considerent și a- 
vînd în vedere proprietățile cărbu
nelui de care dispune economia 
noastră, insuflarea prafului de căr
bune pare calea cea mai indicată pe 
care va trebui să mergem mai ferm 
în acțiunea de modernizare a furna
lelor.

presupun 
gimul de 
lași. Or, credem că în cazul moder
nizărilor 
care comportă fonduri 
ar trebui 
ducerilor 
mentarea 
tuarea în 
crărilor de cercetare si proiectare.

Red. : Argumentele pe care le a- 
duceți in discuție indeamnă. așadar, 
la o mai mare suplețe in promova
rea noului. Concret, cum vedeți mo
dernizarea activității in cocserie ?

Ing. Vladimir David : Cred că în 
acest domeniu modernizarea trebuie 
să o gindim etapizat, într-o concep
ție flexibilă, modulară. Aceasta im
pune să se admită principiul că o 
documentație de modernizare inițial 
aprobată poate să sufere modificări 
Pe parcursul transpunerii în practică 
printr-un sistem mai rapid de apro
bări. In cazul Hunedoarei, saltul 
calitativ ar fi legat de introducerea 
stingerii uscate, prin care se poate 
recupera căldura cocsului. Dar pro
blemele mai dificile nu sînt legate 
de realizarea instalației de .bază, ci 
de rezolvarea unor probleme așa-zis 
adiacente, și anume revederea teh
nologiilor de captare si prelucrare a 
subproduselor poluante, care în pre
zent se distrug prin stingerea ume
dă. și asigurarea unei tehnologii a- 
decvate de epurare a apelor.

Red. : In ce măsură acțiunea 
modernizare a cocseriei ține seama 
de calitatea cărbunelui care se poa
te asigura in prezent și in perspec
tivă ?

Ing. Vladimir David : Din punct 
de vedere tehnic se poate face cocs 
din orice fel de cărbune, chiar și 
din turbă. Dar în furnal nu poate fi 
utilizat cocs fabricat din orice. în ce 
ne privește, am elaborat diferite re
țete de fabricare a cocsului folosind 
cărbune aprovizionat din diferite 
surse. Îndeosebi din Valea Jiului. 
Dar și aici există o limită de care 
dacă nu ținem seama riscăm costuri

* ★ ' .
Așadar, din discuția asupra unor cerințe concrete ale producției s-a 

desprins că. deși problemele tehnice și organizatorice pe care le implică 
modernizarea sînt deosebit de complexe, totuși soluții există, se impune 
însă grăbită aplicarea lor. în numărul viitor al ziarului Vom continua, re
latarea dezbaterii, aducind în atenție noi aspecte ale modernizării la com
binatul siderurgic hunedorean.

de mai mică anvergură, 
mai reduse, 

să se dea mină liberă con- 
unităților pentru experi- 
unor soluții, pentru efec- 
avans. în timp rapid a IU-

de
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îngrijind actualele livezi, nu trebuie
neglijată înființarea celor noi

Deși au traversat o lungă perioadă 
de secetă, plantațiile pomicole ale 
fermelor I.A.S. Rîmnicu Vilcea, Dră- 
gășani și Horezu sint intr-o stare 
vegetativă corespunzătoare. Prin lu
crări adecvate, efectele lipsei pre
lungite de precipitații au fost dimi
nuate, reușindu-se. chiar în aceste 
condiții, să se obțină producții de 
fructe între 10 000—15 000 kg la hec
tar. De asemenea, prin tehnologiile 
complexe de întreținere și fortifi
care, toate aceste livezi promit pen
tru anul viitor o producție bună de 
fructe.

Acum, la ordinea zilei sînt lucră
rile de toamnă-iarnă în livezi. „Ime
diat după terminarea recoltării 
fructelor, in toate fermele noastre 
pomicole s-a trecut la executarea 
unor ample lucrări de îngrijire și de 
sporire a potențialului lor productiv 
— ne spune ing. Emil Teodorcscu, 
directorul I.A.S. Rimnicu Vîlcea. 
Practic, în numai 10 zile s-a termi
nat primul stropit pentru combate
rea bolilor și dăunătorilor, după care 
am început administrarea îngrășă
mintelor naturale, 
execută 
caz, 
felul 
țiile 
mari

Ca
agricole de stat, importante ’ forțe 
sint mobilizate, în aceste zile, și în 
plantațiile pomicol» ale cooperative
lor agricole, unde se efectuează ară
turi, se administrează îngrășăminte 
organice și chimice și se aplică pri
mul tratament de iarnă. Aceste lu
crări sînt intr-un stadiu avansat în 
cooperativele agricole Olănești, Pău- 
șești-Măglaș, Mateești, Rîmnicu Vil
cea, Țepești, Zătreni, în asociațiile 
lntercooperatiste Bălcești, Băbeni 
etc. în aceste unități activitatea spe
cifică din această perioadă se des
fășoară sub îndrumarea directă a 
specialiștilor, care conduc direct, la

Concomitent se 
arăturile ți, de la caz la 

săpatul in jurul pomilor In 
acesta, asigurăm toate condi- 

necesare obținerii de recolte 
de fructe în anul viitor".
și în fermele întreprinderilor

fața locului, desfășurarea tuturor 
lucrărilor.

„Încă de la declanșarea lucrărilor 
de toamnă în livezi, cadrele noastre 
de specialitate au fost repartizate pe 
grupe de cooperative agricole, pen
tru a acorda asistență tehnică și a 
îndruma formațiile de pomicultori — 
precizează ing. Nicolae Smărăndoiti, 
șeful compartimentului dezvoltare 
din cadrul stațiunii de cercetare și 
producție pomicolă Rîmnicu Vîlcea. 
Ei urmăresc in mod deosebit ca mai 
ales tăierile de formare și de fruc
tificare să 'fie efectuate cu maximă 
atenție, exigență determinată tocmai 
de starea pomilor ca urmare a con
dițiilor climatice din acest an".

Cooperativa agricolă din comuna 
Galicea dispune doar de 100 hectare 
cu pruni, meri și arbuști fructiferi. 
Cu toate acestea, într-o analiză a 
comitetului comunal de partid au 
fost stabilite responsabilități concre
te pentru ca lucrările în pomicul
tură să fie efectuate în perioadele 
planificate și în condiții de calitate 
corespunzătoare. „Ne ocupăm te
meinic de executarea lucrărilor* de 
sezon in livezi — ne spune tovarășul 
Ilie Burdulea, secretarul comitetului 
comunal de partid. Sarcinile pe 
acest an ce ne-au revenit din pro
gramul județean de dezvoltare a 
pomiculturii, mai exact plantarea de 
pomi, arbuști fructiferi și 
au fost îndeplinite integral 
primăvară".

Concomitent cu îngrijirea 
piară a livezilor, mal mare atenție 
trebuie acordată lucrărilor de extin
dere a patrimoniului pomicol. In 
acest scop, prin stațiunea de cerce
tare și producție pomicolă s-au asi
gurat din vreme atit documentația 
necesară pentru fiecare cooperativă 
agricolă în parte, materialul săditor, 
cit și schimbarea categoriilor de fo
losință a unor suprafețe însumînd 
6 500 hectare. Potrivit programului 
de dezvoltare a pomiculturii, s-a 
prevăzut înființarea, în toamna a-

căpșuni, 
încă din

exem-

cestui an, a 300 hectare plantații de 
pomi, 90 hectare căpșuni și 115 hec
tare arbuști fructiferi. Dacă în cazul 
culturii căpșunului prevederile pro
gramului au fost nu numai îndepli
nite. ci și depășite, la celelalte specii 
nivelul realizărilor, așa cum reiese 
din ultimele date furnizate de direc
ția agricolă, este necorespunzător. 
Mai exact, pînă la inceputul lunii 
decembrie s-au plantat doar pe 16 
la sută din suprafețele prevăzute. 
Dacă în unele cooperative agricole, 
cum sint cele din comunele Frin- 
cești, Mateești. Lădești. Nicolae Băl- 
cescu, Sușani și alte cîteva, planta
rea puieților de prun, măr și arbuști 
fructiferi a sporit in intensitate, în 
multe altele activitatea pe terenurile 
destinate viitoarelor plantații aproa
pe a încetat. La cooperativa agri
colă Lăpușata, potrivit prevederilor 
de plan, trebuiau realizate în acest 
an 50 hectare de plantații, din care 
20 hectare cu pruni și 30 hectare cu 
arbuști fructiferi. Aici însă pregă
tirea terenului se desfășoară anevo
ios. mai ales datorită faptului că 
stațiunea de mecanizare a agricul
turii Lădești nu a asigurat mijloa
cele mecanice necesare pregătirii te
renului. Conducerea stațiunii a re
partizat, ce-i drept, două tractoare 
dotate cu dispozitivele de lucru afe
rente. Numai că unul dintre 
defectat înainte de a ajunge 
tinație.

înfăptuirea integrală și la
nele stabilite a prevederilor din pro
gramul de dezvoltare a pomiculturii 
în această parte a țării devine și mai 
stringentă dacă avem în vedere că 
în actualul cincinal trebuie să fie 
înființate alte 8 300 hectare plantații 
noi. iar producția de fructe urmează 
să sporească cu 50—60 la sută. Iată 
de ce se cer intensificate eforturile 
și preocupările pentru soarta vii
toarelor livezi. •

ele s-a 
la des-

terme-

Ion STANCIU
corespondentul „Scînteii

9,6
1,02 tone 
in acest 
realizează 

tone com-
4,63 

coin- ÎNSEMNĂTATE 
preocupare de maximă 
RĂSPUNDERE

— Un accent tot mai mare punem 
însă, ne spune subinginerul Gheor
ghe Popoaia, responsabilul energe
tic al unității, pe acțiunile de con
ținut, cum. sînt formarea une1! atitu
dini noi, a gîndirii economice înain
tate a lucrătorilor, și îndeosebi pe 
aplicarea măsurilor de perfecționare 
și modernizare a instalațiilor și re
cuperarea energiei. Și abia după 
aceea urmărim operativ, zilnic, con
sumul, efectuăm bilanțuri energe
tice, intervenind imediat acolo unde 
este nevoie.

Notăm în acest sens eficiența 
măsurilor de modernizare a utilaje
lor. Iată, de exemplu, inițial instala
ția de termofixat fir tehnic funcțio
na cu un consum de 1,1—1.2 MWh 
energie electrică. In urma unor îm
bunătățiri aduse de specialiștii uni
tății. ea funcționează acum cu un 
consum de 3 ori mai mic. Se econo
misesc numai in acest fel, în fiecare 
lună, 43 MWh energie, ce poate 
asigura necesarul întreprinderii pe 
timp de 5 ore. Aceste măsuri iși 
amplifică eficiența prin asocierea cu 
cele de mai bună organizare și per
fecționare a muncii. Se urmărește

apei menajere. Cea mat 
i actuală este

consumului de energie

Petru NECUIA
corespondentul „Scînteii

PERFECȚIONAREA STILULUI DE MUNCA
intre recunoașterea necesității și

necesitatea
In urma articolului — editorial — 

Competență și eficiență în 
conducerii economice" 
„Scinteia" 
care viza cîteva 
generează uneori rezultate 
punzătoare în conducerea activității 
economice de către unele consilii ale 
oamenilor muncii, de către unele ca
dre de conducere din întreprinderi, 
centrale și ministere, redacția a so
cotit oportun să solicite opiniile, în 
legătură cu această importantă pro
blemă, unora dintre ministerele viza
te, direct sau indirect. Intenția a 
fost, evident, de a adinei și pe această 
cale schimbul de idei pe o temă de 
acută actualitate pentru economia 
noastră. De la toate ministerele soli
citate am primit la scurt timp opinii 
și puncte de vedere în legătură cu 
problemele puse în discuție.

Ce conțin, pe scurt, aceste opinii ? 
Rezumindu-le — unele sint de alt
fel foarte succinte — ne propunem 
să punctăm în final cîteva concluzii 
pe marginea lor.

„Conducerea ministerului nostru 
— se spune în opinia trimisă re
dacției de ing. V. Mihu, adjunct al 
ministrului industriei metalurgice — 
are in vedere și urmărește perma
nent ca actul de conducere să asi-

actul
— apărut in 

din 27 septembrie 1987, 
din cauzele care 

necores-

SE IMPUNE AMENDAREA RISIPITORILOR
DE AMENDAMENTE

In ultimii ani. în județul Brașov 
s-a desfășurat o ofensivă de mari 
proporții împotriva acidității soluri
lor, scop în care pe terenurile cu 
aciditate ridicată s-au administrat 
sute de mii de tone de amendamente. 
Efectele acestei acțiuni n-au întîr- 
ziat să se arate. Pe terenurile pe 
care s-au administrat corect, produc
țiile obținute au fost net superioare 
celor realizate înainte, iar pe alte 
terenuri, s-au putut 
care în trecut nu 
dădeau rezultate 
pe aceste tere
nuri.

Cu atît 
neînțeles 
titudinea 
conduceri 
tăți agricole care 
tratează cp lipsă 
de răspundere a- 
ceste amendamente. în ciuda fap
tului că ele li se asigură gra
tuit de către stat. Facem această 
afirmație pornind de la următorul 
caz : cine trece cu trenul prin stația 
C.F.R. Voila de lingă Făgăraș va 
observa la cițiva zeci de pași de ca
pătul vestic al rampei de încărcare- 
descărcare adevărați munți de amen
damente lăsate pradă intemperiilor 
pe care localnicii le-au numit „mun
ții albi". Lămuriri cu privire la pro
veniența acestor amendamente ne-au 
fost oferita de către impiegatul de 
mișcare al Stației C.F.R. Voila, Ioan 
Dane.

— Munții de amendamente, pe care 
îi vedeți zac aici de circa 2 ani. Ei 
cresc însă văzînd cu ochii prin can
titățile noi de amendamente care li 
se alătură datorită indolenței și ne
păsării factorilor de răspundere și 
specialiștilor unor unități agricole 
din zonă. care, atunci cind sosesc 
amendamentele tocmai de la Turnu 
Măgurele, în loc să le transporte 
din vagoane direct pe tarlale, le bas
culează cu ajutorul remorcilor la ca
pătul rampei C.F.R.. unde le aban
donează.

Inițial, unitățile agricole care nu

cultiva plante

descărcau la timp vagoanele cu a- 
mendamente plăteau penalizări. A- 
semenea penalizări au plătit coope
rativele agricole de producție din 
Voila, Sîmbăta de Sus. Lisa și al
tele. Și deoarece astfel de penalizări 
deveneau usturătoare pentru ele, au 
recurs la o altă soluție, mult mai 
păgubitoare. Vagoanele sint descăr
cate in remorcile trase de tractoare, 
care Ie basculează 
rîului Voila, unde

de a se acționa concret
gure implicarea directă a specialiști
lor din minister, din institutele pro
prii de cercetare și proiectare in so
luționarea cu mai mare operativitate 
a problemelor pe care le ridică rea
lizarea sarcinilor de plan. Insistăm 
în continuare pentru a ridica apor
tul specialiștilor noștri in activitatea 
de conducere și urmărim, totodată, șl 
perfecționarea actului de conducere 
la nivelul centralelor și unităților, 
intrucit este evident faptul că deci

Cîteva concluzii 
pe marginea unor opinii 

sosite la redacție

ziile adoptate Ia nivelul acestor ve
rigi au primele menirea de a asigura 
angrenarea la parametri maximi a 
întregului potential uman și tehnic 
de care dispunem pentru îndepli
nirea sarcinilor de plan la timp și in 
condițiile de calitate cerute".

într-un alt răspuns, semnat de ing. 
Dumitru Breaban, adjunct al mi
nistrului industriei ușoare, se arată: 
„Din dezbaterea principalelor cerințe 
care stau in prezent in fata factorilor 
de conducere și cuprinse in articolul 
din „Scinteia' 
sint intru 
personalul 
cadrele de 
industriale 
ferului. Articolul a fost dezbătut cu 
cadrele de conducere din Ministerul 
Industriei Ușoare, iar acestea l-au 
dezbătut cu personalul muncitor din 
subordine".

i" a reieșit că acestea 
totul valabile și pentru 

muncitor, cit și pentru 
conducere ale centralelor 
și întreprinderilor minis-

mai de 
este a- 

unor 
de uni-

în timp ce solul cere 
amendamente, acestea zac 
abandonate prin diferite 

locuri dosnice

apoi pe malul pî- 
sint abandonate.
Iar cînd unități
le respective sînt 
somate să le ri
dice, conducerile 
acestora declară, 
contrar adevăru
lui, că ele șF-au 
transportat partea 
lor și că cele a- 
flate în haldă nu 
le aparțin. Ba, 
lucrătorii stației 

insistă pe lingă conducerile unități
lor să-și ridice cantitățile de amen
damente sau îngrășăminte chimice 
sosite în stație, aceștia nu sint de 
găsit, așa cum s-a întimplat în ziua 
în care ne-am aflat în stație, cînd 
președintele C.A.P. Lisa nu era de 
găsit la telefon pentru a i se cere, 
nu știm a cîta oară, să ridice o im
portantă cantitate de sare potasică 
descărcată între linii, care pertur
ba circulația vagoanelor.

Din păcate, acesta nu este un caz 
izolat. Iată de ce organele agricole 
județene au datoria să ia 
energice pentru a 
unități agricoie 
păsare față de buna gospodărire a 
amendamentelor, subapreciind tot
odată, efortul pe care societatea îl 
face pentru a veni in sprijinul lor. 
Nu este admisibil ca în timp ce aci
ditatea solului dijmuiește an de an 
recoltele, pe malul pirivlui Voila, ca 
și în alte locuri, cantități importante 
de amendamente .să fie abandonate 
și lăsate pradă degradării.

mai mult, cînd

măsuri 
determina acele 

care manifestă ne-

Nicolae MOCANU
corespondentul „Scînteii

Opinia Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini a fost trans
misă redacției sub semnătura tova
rășului ing. Ion Căpățină, director 
adjunct la Direcția de organizare, 
control, personal, invățămint și re
tribuire. între altele, in răspuns se 
spune : „Din analiza materialului ■ 
publicat de „Scinteia" a rezultat că 
și in cadrul unor unități ale minis
terului nostru se regăsesc unele 
neimpliniri ale aplicării competente 
și eficiente a actului de conducere 
a activității productive. Ne regăsim 
in multe din semnalele critice men
ționate in articol. Pentru eliminarea 
acestora, ne preocupă elaborarea și 
aplicarea unor soluții care să contri
buie la îmbunătățirea calității actu
lui de conducere, dintre care men
ționăm : adîncirea pregătirii profe
sionale a personalului muncitor ; 
îmbunătățirea îndrumării și contro
lului cadrelor de conducere din uni
tăți ; stabilirea unor verigi organiza
torice la nivelul unităților, care să 
permită aplicarea și urmărirea 
promptă a deciziilor adoptate. De 
asemenea pornind de la ideea că 
actul de decizie la nivelul unităților 
industriale presupune interferarea , 
unor principii din toate domeniile

(tehnice, economice, sociale etc.) 
considerăm că in pregătirea viitoa
relor cadre tehnice să se adincească 
și probleme legate de știința condu
cerii".

In răspunsul Ministerului 
strucțiilor Industriale, semnat 
ing. 
lecției 
buire, 
spune : 
lor de 
in soluționarea la 
blemelor cu care 
tățile a devenit 
în ministerul nostru. Cadrele de con
ducere sint repartizate pe unități, 
alături de care răspund pentru rea
lizarea sarcinilor de plan".

Ce concluzii, mai importante, se 
relevă din parcurgerea opiniilor de 
mai sus ?

In primul rînd, faptul că toate sînt 
unanim de acord că actul conducerii 
se cere îmbunătățit de la nivel de 
minister pină la nivelul întreprin
derilor. Nu rezultă însă, decit par
țial în cazul Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini, dacă . sint 
în atenția conducerilor ministerelor 
anumite măsuri concrete, anumite 
strategii de mai lungă durată care 
să vizeze perfecționarea activității de 
conducere. Răspunsurile, in al doilea 
rind, nu fac o legătură directă — 
așa cum se sublinia în articol — în
tre calitatea actului de conducere și 
rezultatele de ansamblu ale dome
niului respectiv. O asemenea încer
care există în răspunsul, tot al 
M.I.C.M., dar ea mai mult se sub
înțelege, fără a fi analizată și înso
țită de concluziile de rigoare.

Nu e greu de observat, în . al treilea 
rînd, că în nici un răspuns nu sint 
abordate, și evident însoțite de mă
suri, problemele legate de perfecțio
narea activității organelor de condu
cere colectivă ale ministerelor și 
centralelor — organe prin care prac
tic se exercită, cu rezultate bune sau 
mai puțin bune, întreaga activitate 
de conducere. Or, activitatea acesto
ra, așezată pe baze de competență 
și eficiență, constituie punctul de 
transmitere a respectivelor calități 
pină la ultimele unități ale dome
niului respectiv.

Concluzie cu atît mai oportună cu 
cit la recenta ședință a Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a subliniat că, în stadiul actual de 
dezvoltare a economiei noastre, 
problema centrală o constituie per
fecționarea stilului și metodelor de 
muncă ale tuturor organelor de 
partid și de stat, ale tuturor orga
nismelor de conducere democratică 
din economie și a cerut ministerelor 
și centralelor să analizeze aceste 
probleme și să prezinte măsuri con
crete pentru .soluționarea lor mai 
bună in viitor.

Con
de 

Mircea Bogdan, directorul Di- 
de organizare, control, retri- 
personal și învățămînt, se 
„Implicarea directă a cadre- 
conducere și a specialiștilor 

fafa locului a pro
se confruntă uni- 
o practică curentă

Constantin PR1ESCU

BAIA SPRIE : Producție suplimentară cu cheltuieli 
materiale

Minerii și preparatorii din orașul 
Baia Sprie, care au ocupat primul 
loc pe tară în anul trecut în între
cerea socialistă, raportează in cins
tea Conferinței Naționale a parti
dului un succes de prestigiu. Prin 
eforturile întregului colectiv mun
citoresc, prin măsurile întreprinse 
în vederea perfecționării organiză
rii muncii și a modernizării pro
ceselor tehnologice de exploatare 
și preparare a minereurilor, ei au 
reușit să îndeplinească, cu un sub
stanțial avans, planul anual la pro
ducția fizjcă de metale și la pro- 
ducția-marfă, în condițiile depăși
rii cu 12 la sută a productivității

reduse
muncii. Urmare a reducerii consu
murilor normate de materiale ener
getice, nivelul costurilor la 1 000 de 
lei producție-marfă a fost micșorat 
cu 116,8 lei, ceea ce influențează 
favorabil creșterea întregii activi
tăți productive.

Minerii și preparatorii de aici 
sînt hotărîti să acționeze in așa 
fel. îneît la sfîrșitul anului să ob
țină o producție suplimentară de 
metale în concentrat în valoare de 
33 milioane lei, ceea ce constituie 
un pas important pentru cucerirea 
unui nou titlu de fruntaș în între
cerea socialistă pe țară. (Gheorghe 
Pârja).
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SI CULTURAL-ARTISTICE DEDICATE 
CONFERINȚEI NAȚIONALE A PARTIDULUI 4 •

înscris în bogata suită de ma
nifestări politico-educative și cultu
ral-artistice dedicate Conferinței 
Naționale a partidului, la Studioul 
de concerte al Radioteleviziunii 
române a avut loc un concert 
vocal-simfonic omagial intitulat 
„Gloriosului partid". Prin lucră
rile din program, compozitorii și 
interpreții au adus un fierbinte 
omagiu Partidului Comunist Român 
— forța politică conducătoare a 
națiunii, centrul vital al întregii so
cietăți — secretarului- său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. stră
lucit conducător al partidului și 
statului, simbol suprem de muncă 
și viață revoluționară, genialul ar
hitect ăl noului destin al României 
socialiste. personalitate proemi
nentă a lumii contemporane.

Simbolice corole de cînt au fost 
dedicate tovarășei Elena Ceaușescu, 
militant de frunte al partidului, 
eminent om politic și savant de 
largă recunoaștere internațională, a 
cărei prodigioasă activitate este 
pusă generos în slujba progresului 
și prosperității patriei, înfloririi 
științei, învățămîntului și culturii 
românești. îmbogățirii patrimoniu
lui cunoașterii universale.

La reușita acestei manifestări ar
tistice cu un profund mesaj patrio
tic. revoluționar au contribuit Mu
zica reprezentativă a armatei, co
rul și soliștii Ansamblului 
tic „Doina" al armatei și 
Școlii militare de muzică, 
dat, de asemenea, concursul 
ai Operei Române și corul 
drigal". i

artis- 
corul 
Și-au 
soliști 
„Ma-

în organizarea Comitetului ju
dețean Cluj al P.C.R., la Cluj-Na- 
poca s-au desfășurat lucrările sim
pozionului „Strălucita concepție, 
strategia profund științifică a 
Partidului Comunist Român cu 
privire la progresul multilate
ral al societății românești. Epoca 
Nicolae Ceaușescu — epocă de 
mărețe înfăptuiri economico-socia- 
le în România", manifestare poli- 
tico-ideologlcă dedicată Conferin
ței Naționale a partidului. Comuni
cările prezentate au relevat rolul 
P.C.R. ca centru vital al întregii 
noastre națiuni, au pus în lumină 
contribuția determinantă a secreta
rului general al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, la obținerea 
istoricelor înfăptuiri în domeniile 
industriei, agriculturii, științei, în- 
vățămîntului, al edificării noii con
științe socialiste, participarea pres
tigioasă a României la rezolvarea 
constructivă a marilor probleme ce 
confruntă omenirea — realizări ce 
poartă pecetea glorioasei etape is
torice inaugurate de Congresul al 
IX-lea al Partidului Comunist 
Român. A fost exprimată. tot
odată, voința unanimă a comuniș
tilor. a tuturor locuitorilor jude
țului Cluj de a acționa cu dăruire 
și responsabilitate comunistă pen
tru înfăptuirea exemplară a sarci-

(Urmare din pag. I)
muncă revoluționar, bazat pe contac
tul viu cu oamenii, pe consultarea 
lor permanentă, pe atragerea lor 
efectivă la înfăptuirea sarcinilor 
dezvoltării. Or, propunerile formula
te în timpul recentei campanii elec
torale sint tocmai aspecte ale unor 
asemenea raporturi de conlucrare

cam- 
pre- 

acest 
pre- 

al

„LA NIVELUL RĂSPUNDERII 
CIVICE A ALEGATORILOR". In 
județul Satu Mare, cetățenii au for
mulat, în cadrul adunărilor electo
rale, 2 700 propuneri, de aproape 
trei ori mai multe decît în 
pania electorală a legislaturii 
cedente. Cum vă explicați 
„salt" 1 — l-am întrebat, pe 
ședințele consiliului județean 
F.D.U.S., Constantin Horobeț. „Cau
zele sint mai multe și toate îm
bucurătoare. Aș aminti, totuși, in 
primul rînd, o mai bună receptare 
a acestora, o n^ai bună coordonare 
a activității consiliilor populare, a 
deputaților noștri cu nivelul ridicat 
al responsabilității civice, manifes
tate prin evidenta strictă a propu
nerilor făcute de cetățeni, apoi prin 
formele de aplicare, ba chiar prin 
generalizarea aplicării lor. Cînd oa
menii sînt ascultați cu grijă, cind îșl 
dau seama că spusele lor pot de
veni faptă, gîndirea lor gospodă
rească devine mai activă, răspun
derea lor civică sporește. Să exem
plific. Țăranul cooperator Nicolae 
Lucuț, din comuha Turț, a propus 
plantarea cu nuci a unei suprafețe 
de 70 hectare socotite pînă nu de 
mult... „povară" în registrul agricol. 
S-a cerut sprijin pentru procurarea 
puietului la organele județene, care 
a și fost acordat. Dar cind s-au ve
rificat căile de realizare a lucrărilor 
s-a constatat că propunerea conți
ne... ceva mai mult. Adică, toate 
lucrările se pot face fără cheltuieli, 
prin munca obștii. Nu s-ar putea 
aplica același lucru, măcar in parte, 
la ameliorarea solurilor» nisipoase 
din vestul județului pentru livezi 
intensive ? Ba da. Sau, să zicem, 
modernizarea drumurilor din lo
calitățile Bereu, • Lechința, Domă- 
nești și altele. Drumuri „la ve
dere", adică de interes jude
țean. Dar cele neaflate „la vede
re" ? Adică în sate mai retrase ? 
Bineînțeles, și ele trebuie luate în 
considerație, unele chiar la capitolul 
„urgențe". Ca acela din satul Lucă- 
ceni, comuna Berveni. După amî- 
nări. unele justificate, altele mai 
puțin, consiliul popular a dat curs 
propunerii alegătoarei Parasca Bu- 
rivan. Simplă : pînă la sosirea uti
lajelor mecanizate, forțele satului să 
efectueze toate lucrările de nivelare 
și pietruire a drumului sătesc, astfel 
încît, atunci cînd acestea vor sosi, 
să aibă „frontul de lucru" deschis. 
Se reduce astfel considerabil durata 
de lucru a utilajelor, deci și costul 
lucrării. Iar mașinile și utilajele pot 
efectua lucrări și în alte sate. 
Unele propuneri au părut, la pri
ma vedere, oarecum ciudate. Ca pro
punerea lui Ion Dorea, din cartierul 
Micro 17 al municipiului Satu Mare: 
să se planteze în oraș pomi fructi
feri. Auzind-o, unii și-au zis scep
tic : „Nu rezistă mărul lingă colosul 
de beton". Alții — „o să-i rupă lu
mea fructele". Argumentele „pro" 

nilor economico-sociale ce le revin 
pe anul 1987 și pe întregul cinci
nal, pentru a cinsti cu realizări 
remarcabile Conferința Națională a 
partidului și cea de-a 40-a ani
versare a Republicii.

în cluburile muncitorești, așe- 
zămlntele culturale, școjile și insti
tuțiile botoșănene se desfășoară în 
întîmpinarea Conferinței Naționale 
a partidului ample acțiuni politico- 
educative și cultural-artistice. Sub 
genericul „Municipiul Botoșani — 
progres și dezvoltare în epoca de 
aur a patriei", în orașul-reședință 
de județ au loc mese rotunde, seri 
literare, simpozioane și expoziții 
care evidențiază împlinirile din anii 
care au trecut de la Congresul al 
IX-lea al partidului în viața aces
tei așezări. Dedicat aceluiași mar
cant eveniment politic, in unități 
economice din Darabani s-a desfă
șurat simpozionul „Momente de 
seamă din lupta maselor populare 
sub conducerea P.C.R. pentru li
bertate socială și națională, pentru 
o viață mai bună", iar la căminul 
cultural din centrul agroindustrial 
Ștefănești a fost organizată dezba
terea „Profilul moral al tînărului de 
azi". în același context se înscriu 
montajul literar-muzical „Purtăm 
în inimi lumina patriei", organizat 
la caseld pionierilor și șoimilor pa
triei din Botoșani, Săveni și Doro- 
hoi, precum și o expoziție de carte 
social-politică deschisă la Bibliote
ca orășenească Dorohoi.

în județul Mureș continuă suita 
de manifestări politico-educative și 
cultural-artistice dedicate apropia
tei Conferințe Naționale a partidu
lui. La cluburile muncitorești și 
casele de cultură din Re
ghin, Tirnăveni și Luduș s-au 
desfășurat simpozioanele „Sub 
gloriosul arc de triumf al Epocii 
Nicolae Ceaușescu", „Prezentul 
socialist — temelia viitorului", 
„Județul Mureș în anii de lumină ai 
Epocii Nicolae Ceaușescu". „Poli
tica externă a României — o poli
tică de pace, progres și colaborare 
internațională". La Casa de cultură 
din municipiul Sighișoara a avut 
loc dezbaterea „România pe coor- . 
donatele socialismului", iar Casa 
de cultură orășenească din Sovata 
a găzduit expunerea „Participarea 
activă a tinerei generații la înfăp
tuirea hotărîrilor Congresului al 
XIII-lea al partidului". La rindul 
lor. artiștii plastici mureșeni cin
stesc acest important eveniment 
prin expoziția de artă plastică „O- 
magiu partidului", vernisată la 
Casa de cultură a științei și tehni
cii din Tg. Mureș. La căminele cul
turale din localități rurale mure
șene s-au desfășurat programe li- 
terar-muzicale și cultural-artistice 
sub genericul „Imn de slavă parti
dului și țării", „Omagiu țării și 
conducătorului iubit", „De strajă 
patriei și tricolorului".

(Agerpres)

directă dintre cetățeni și consiliile 
populare, raporturi care, firește, nu 
trebuie și nu pot fi considerate ca 
încheiate în cadrul întîlnirilor sau 
adunărilor cetățenești respective, ci 
se cer continuate în primul rind prin 
materializarea propunerilor formu
late, prin traducerea lor efectivă în 
fapte.

Iată de ce, încă de la începutul ac- 

au fost insă rhai numeroase. Iar 
unul din ele suna așa : „Pomul fruc
tifer înfrumusețează -nu numai lo
cul. dar și pe om. Nu te lasă inima 
să rupi creanga unui măr". Și iată, 
organizațiile U.T.C. din cartierul a- 
mintlt s-au angajat să sădească pomi 
fructiferi, pe care-i vor îngriji și 
ocroti tinerii. Dar în alte orașe 
sătmărene nu se poate face ace
lași lucru ? Desigur. Și iată cum, 
pornind de la o propunere izo
lată, se poate ajunge la reali
zări pe întregul județ. Dar pen
tru aceasta este nevoie, repet, de 
acea evidență strictă a tuturor pro
punerilor. de urmărire cu consec
ventă, „la zi" a realizării lor. 
Pentru că numărul acestor propu
neri sporește din ce în ce mai mult, 
pe măsura creșterii responsabilității 
civice a cetățenilor. De’ unde și ne
cesitatea unei mai intense activități 
a deputaților noștri, a consiliilor 
populare pentru a-și ridica nivelul 
activității la noul nivel de respon
sabilitate civică.

„ANGAJAMENTE CONCRETE — 
ACTIVITATE CONCRETA". Greu 
de făcut distincție intre „inte
resul personal" al cetățenilor care 
au făcut, in cadrul recentelor in- 
tilniri cu candidații F.D.U.S., cele 
178 propuneri — și interesul gene
ral al orașului — spunea tovarășul 
Gheorghe Papuc, președintele Con
siliului orășenesc Rîmnicu Sărat 
al F.D.U.S. Pentru că aceste intere
se se întrepătrund. Iată, concret, 
citeva din aceste propuneri : măsuri 
pentru reducerea costului de pro
ducție la centrala termică a orașu
lui ; amenajarea, pe malul drept al 
riului Rimnicu Sărat, a unul parc al 
tineretului, cu bazine de inot și te
renuri de sport ; dublarea podului 
peste același rîu pentru a asigura 
fluenta circulației spre și dinspre 
Moldova ; construirea unei școli în 
noul cartier Costieni ; construirea a 
trei fintini arteziene pe Strada Mare. 
Propuneri, după cum se vede, con
crete, însoțite de angajamente la 
fel de concrete. Dar pentru reali
zarea lor este nevoie de o studie
re minuțioasă și, bineînțeles, de ac
țiune imediată pentru materializarea 
lor. Deputății noii legislaturi au fost 
aleși din rindul celor mal competenți 
oameni din diferite sectoare, al 
gospodarilor cu experiență din oraș. 
Consiliul popular orășenesc dispune, 
deci, de puternice capacități orga
nizatorice, profesionale și politice in 
persoana deputaților. Tocmai de 
aceea, pentru folosirea lor In
tegrală, s-au stabilit dezbaterea șl 
studierea în comisiile permanen
te a fiecăreia din propunerile 
formulate, aflate în evidență, pen
tru ca decizia respectivă a consi
liului popular să aibă ca fundament 
soluțiile propuse de aceste comisii, 
în această privință trebuie învățat 
atît din experiența mandatului tre
cut, cit și din neajunsurile manifes

Populația României: 23 milioane
Comisia Națională de Demografie 

comunică : populația Republicii So
cialiste România numără, în prezent, 
23 milioane de locuitori. Această 
cifră a fost atinsă în ziua de 3 de
cembrie, la ora 0,01, prin nașterea, 
la București, a fetiței Elena Năstase, 
cel de-al patrulea copil al părinților 
Constanța și Alexandru Năstase, 
muncitor la I.P.R.S. Băneasa.

Sporirea continuă a populației 
țării este rezultatul politicii demo
grafice promovate cu consecvență de 
partidul și statul nostru, îndeosebi 
după Congresul al IX-lea al P.C.R.

Cronica zilei
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Finlanda, ambasadorul aces
tei țări la București, Osmo Kock, a 
oferit, luni, o recepție.

Au participat Nicolae Giosan, pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
miniștri, reprezentanți ai unor insti
tuții centrale, oameni de artă și cul
tură.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră.

IAȘI : Blocuri din prefabricate mari
Proiectanții construcțiilor de lo

cuințe din Iași. împreună cu spe
cialiștii de la întreprinderea de 
materiale de construcții din locali
tate au conceput șl realizat un nou 
tip de prefabricate mari pentru 
construcția integrală a blocurilor cu 
parter și 8 niveluri. Este vorba de 
pereți exteriori și interiori complet 
finisați direct în fabrică, precum și 
cabine sanitare, plansee. scări, caje 

pentru 
de pre- 
locuinte 
în timp

pentru lifturi, elemente 
fundații etc. Primind astfel 
fabricate, constructorii de 
ieșeni au început să ridice 
record primele 7 blocuri cu 300 
apartamente, reducînd la mai pu-
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Telejurnal. în întîmpinarea Foru
mului comuniștilor
Tara întreagă intimplnă Conferin
ța Națională a partidului. Acțiuni 
pe frontul producției materiale 
pentru finalizarea exemplară a 
planului pe acest an șl pregă
tirea temeinică a producției '88
Teatru TV. „Anotimpul regăsirii"

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 8 decembrie, ora 20 — 11 de
cembrie, ora 20. In tară : Vremea va 
fi în general închisă. Vor cădea pre
cipitații sub formă de ploaie, lapoviță 
si ninsoare în sudul țării. In restul te-

tualului mandat, consiliile populare, 
deputății, organizațiile componente 
ale F.D.U.S. au îndatorirea să-și 
propună drept una din sarcinile 
prioritare valorificarea propunerilor 
cetățenești, ca o condiție a conlu
crării ulterioare rodnice cu masele 
de oameni ai muncii, cu cetățenii.

Cum s-a trecut la acțiune in 
ceastă direcție ?

a-

tate în perioada respectivă. Tocmai 
de aceea, biroul executiv al consi
liului popular și-a stabilit între o- 
biectivele foarte importante ca toa
te comisiile să răspundă efectiv, prin 
caracterul lor denumirii ce o poar
tă. adică să activeze permanent, să 
nu se rezume doar la sporadice ac
tivități înaintea unor sesiuni.

„EVIDENȚA PROPUNERILOR 
NU ÎNSEAMNĂ ÎNDOSARIEREA, 
CI APLICAREA LOR". Peste 150 
propuneri ale cetățenilor s-au acu
mulat în programul de lucru al Con
siliului popular orășenesc Năsăud, 
pentru noul mandat. Dintre care, 
mai bine de 80 la sută — aplicabile 
cu forțe proprii. „Dezvoltarea multi
laterală economico-socială a străve
chiului oraș transilvan — ne spune 
președinta consiliului orășenesc al 
F.D.U.S., Nazarica Bota — ridică 
mereu noi și noi probleme pentru 
activitatea edililor săi. De _ aici 
și varietatea propunerilor făcute 
de alegători : maistrul Vasile Mar
tin a cerut înscrierea în progra
mul noului mandat al consiliului 
popular crearea unei instalații pen
tru prelucrarea materialelor refolo- 
sibile din mase plastice, care pre
zintă numeroase avantaje : economi
sirea mijloacelor de transport, ocu
parea în producție a unor noi ce
tățeni ; muncitorul Ion Istrate a pro
pus amenajarea unei zone de agre
ment pe malul Someșului Mare și 
a zonei „Podirei" pentru sportu
rile de iarnă. S-au făcut propuneri 
privind mai buna întreținere a spa
țiului locativ, mai buna organizare 
a spațiilor comerciale și a distri
buirii fondului de marfă, înfrumu
sețarea orașului și multe altele. 
Important este ca acum, după se
siunea de constituire a consiliului 
popular orășenesc, să se treacă o- 
perativ de la „scoaterea" propuneri
lor adunate în dosare la aplica
rea lor concretă în viață. Căci, din 
păcate, există încă propuneri cetă
țenești mai vechi ce zac încă in 
dosare, „analizate" și „studiate", 
pînă... s-a uitat de ele. Or. „baga
jul" de propuneri nu trebuie consi
derat ca un „geamantan" pe care 
să-1 porți între' mandate, ci ca o 
„fîntînă" mereu împrospătată de iz
vorul noilor idei cetățenești, noilor 
inițiative gospodărești. Iată de ce 
consider că. în cadrul măsurilor con
crete necesare perfecționării stilului 
de muncă al consiliului nostru popu
lar. trebuie să se cuprindă și folo
sirea cu mai multă eficiență a tu
turor mijloacelor și formelor siste
mului democrației socialiste, cum sint t 
„Tribuna democrației", adunările ce
tățenești. întrunirile O.D.U.S.. pen
tru împrospătarea continuă a zestrei 
propunerilor cetățenești".

Laurențlu DUȚA
ți corespondenții „Scînteii" 

între 1965—1987, populația țării a 
sporit cu 4 milioane de cetățeni. în 
această perioadă -s-a realizat un 
ritm mediu anual de creștere a 
populației care situează' România în 
rîndul statelor europene cu cea mai 
ridicată rată de natalitate.

Rezultatele obținute în domeniul 
demografic ilustrează grija perma
nentă pe care partidul și statul nos
tru socialist o acordă întăririi fa
miliei, sporirii natalității și creșterii 
unor generații sănătoase — cerință 
esențială a menținerii tinereții și 
vigorii națiunii noastre.

Cu prilejul Zilei naționale a Thai
landei, ambasadorul acestei țări la 
București, Ukrit Durayaprama, a o- 
ferit, luni, o recepție.

Au luat parte 
viceprim-ministru 
niștri, membri ai 
ministere și altor 
oameni de cultură

Au fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați în țara noas
tră. (Agerpres) 

Constantin Radu, 
al guvernului, mi- 
conducerilor unor 
instituții centrale, 
și artă.

țin de jumătate durata de execuție 
a blocurilor față de metodele cla
sice. în afară de dublarea produc
tivității muncii pe șantier. . con
strucția blocurilor integral realiza
te din prefabricate mari determină 
înlăturarea multor lucrări de sudu
ră și finisaje la rosturi, care se fac 
acum din interior, ceea ce elimină 
schelele exterioare, iar utilajele de 
ridicat se folosesc mai productiv, 
întreprinderea de materiale de con
strucții din Iași va realiza, după 
noua tehnologie, panouri integral 
fabricate in unitate pentru 1000 
apartamente pe an. (Manole 
Corcaci).

an.

tcolor). Scenariu TV de George
Radu Serafim după piesa „însoți
torul nevăzut" de George Genoiu. 
Premieră TV. Cu : Gheorghe 
Cozorlci, Ileana Predescu, Colea 
Răutu. Traian Stănescu, Dorina 
Lazăr, Ileana Cernat, Mirela Ni- 
colau. Ion Marinescu, Mitică Po
pescu, Mihai Cafrița, Vistrlan Ro
man. Valentin Uriteseu, Geo Cos- 
tinlu. Papii Panduru. Radu Pana- 
■marenco. Petre Moraru. Regla ar
tistică : Constantin Dinischiotu

21,50 Telejurnal
22.00 închiderea programului 

rltoriului se vor semnala precipitații 
locale sub formă de ninsoare, vlntul 
va sufla slab pînă la moderat, cu in
tensificări locale la Începutul Intervalu
lui în nord-estul țării și la munte, unde. 
Izolat și trecător, va spulbera zăpada. 
In a doua parte a intervalului, vlntul 
va prezenta unele intensificări si in 
regiunile sudice. Temperatura aerului 
va marca o scădere, mai ales în nor
dul tării. Minimele vor fi cuprinse in
tre minus 8 si 2 grade, mai coborîte 
în nord, dar ușor mai ridicate, izolat, 
In sudul tării, iar maximele între 
minus 5 șl 5 grade. 'Izolat, condiții de 
producere a poleiului, iar local se va 
semnala ceață, tn București : Vremea 
va fi în general închisă. Vor cădea 
precipitații sub formă de ploaie, lapo- 
viță și ninsoare. Vlntul va sufla mo
derat, cu unele Intensificări în a doua 
parte a intervalului. Temperaturile 
minime vor oscila între minus r si 2 
grade, iar maximele între 1 și 4 grade.

teat re
Sala 

Amfitea- 
timpului 
carnava-

Enescu" 
Ansam-

melodiilor

Bulandra"
14 75 46) : 

(sala Gră-

• Teatrul Național (14 7171. 
mare) : Marea — 18; (sala 
tru) — Moda de-a lungul
— 18; (sala Atelier) : D-ale 
lului — 17.30
• Filarmonica „George 
(15 68 75. Ateneul Român) : 
blul „CONCERTINO". Virgil Frâncu
— flaut, Mihaela Vlad — vioară, Ga
briel Bălă — violă. Tiberiu Ungurea- 
nu — violoncel. Mihai Ungureanu — 
pian — 18
• Opera Română (13 18 57) : Aida
— 18
• Teatrul de operetă (13 63 48, bd.
N. Bălcescu 2) : Parada .........
— 18
• Teatrul „Lucia Sturdza 
(sala Schitu Măgureanu, 
Intîlnire la metrou — 18;
dina Icoanei, 11 95 44) : Clntec despre 
mine însumi — 18
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Băr
batul și... femeile — 18.30
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
O dragoste nebună, nebună, nebună 
— 18
• Teatrul „C I. Nottara" (59 31 03. 
sala Magheru) : Floarea de cactus — 
18: (sala Studio) : Craii de Curtea 
Veche — 18,30
• Teatrul satlric-muzical 
nașe" (sala Savoy, 15 56 78) 
la prima vedere — 18
• Ansamblul „Rapsodia 
(13 13 00) : Pe sub cetini
— 18
• Teatrul „Ion 'Creangă" 
Toate pinzele sus — 9
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Aventuri cu Scufița Roșie 
— 10: (sala Cosmonautilor, 11 12 04) : 
Cartea cu-jucării — 15

„C. Tă- 
: Dragoste

română" 
la izvoare

(50 26 55) :

cinema

de fagi : 
9; 11; 13; 15:

> Cavalerului
17, ciuleandra 

(16 35 38)
: PROGRESUL

VICTORIA 
17: 19
Albastru
— 14.45:

• Iarba verde de acasă : PATRIA
(11 86 25) — 9: 11 : 13: 15: 17; 19
0 Vulcanul stins : SCALA (11 03 72)
— 9; 11; 13: 15; 17: 19. EXCELSIOR
(65 49 45) — 9; 11; 13; 15; 17; 19. ME
LODIA (11 13 49) — 9; 11; 13; 15;
17; 19
0 Cetatea ascunsă : G R I V I T A 
(17 08 58) — 9: 11 ; 13.: 15: 17; 19,
AURORA (35 04 66) — 9: 11; 13; 15; 
17: 19
0 Secretul Iui Nemesis : STUDIO 
(59 53 15) — 10: 12,15; 14.30; 17: 19.15. 
LIRA (317171) — 9; 11,30: 14; 16,30; 
19, COSMOS (27 54 95) — 9: 11.30; 14: 
16,30; 19
0 Cale liberă : VOLGA (79 71 26) — 
9; 11; 13: 15; 17; 19. ARTA (213186)
— 9: 11; 13; 15; 17; 19
0 Pădurea
(16 28 79) —
0 Aventurile
— 9; 11; 13;
19 : DOINA (
0 Figuranții :
— 15: 18
0 Mirajele
(15 61 54) — 9; 11; 13; 15;
0 Inspector fără armă :
(50 43 58) — 15: 17; 19
0 Anul soarelui liniștit :
SĂRII (31 28 13) — 15; 17;
0 Vraciul : COTROCENI (49 48 48) — 
15; 18
0 Paso Doble pentru trei : VIITO
RUL (10 67 40) — 15; 17; 19
0 O logodnică pentru prinț : MUN
CA (21 50 97) — 15; 17; 19

(23 94 10)

BUCUREȘTI 
17; 19 
BUZEȘTI

DRUMUL
19

PE CANALUL POARTA 
ALBĂ - MIDIA-NĂVODARI : 
PRIMUL CONVOI DE BARJE
Primul convoi de barje. a străbă

tut Canalul Poarta Albă — Midia- 
Năvodari, noua cale de apă a țării 
inaugurată recent în prezența secre
tarului general al partidului, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și^ 
a tovarășei Elena Ceaușescu. Con-' 
voiul, care a transportat anrocamen- 
te și materiale de construcție, a fost 
ecluzat la Ovidiu, in condiții de func
ționare ireproșabilă a sistemului 
hidrotehnic din acest perimetru al 
canalului. Se află, de asemenea, în 
stare de funcționare perfectă și eclu
za de la Năvodari. (Agerpres) 

Conducere științifică, democratică 
a societății pe baza planului național unic
(Urmare din pag. I)

asupra mijloacelor de producție șl de 
necesitatea dezvoltării ei continue, 
ca singura bază a progresului susți
nut și multilateral, a ridicării bună
stării întregului popor, această uni
tate dialectică presupune creșterea 
rolului planului național unic prin 
participarea directă și responsabilă 
și de înaltă competență a colective
lor de oameni ai muncii din toate 
unitățile socialiste la cunoașterea și 
fundamentarea pe baze științifice, la 
dezbaterea și adoptarea propuneri
lor de plan, la descoperirea celor 
mai adecvate căi și soluții de înfăp
tuire a sarcinilor de plan. în cadrul 
acestui proces revoluționar, este 
esențial de înțeles că de modul cum 
sînt repartizate și utilizate resursele 
societății prin planul național unic 
răspund toți oamenii muncii, fiecare 
în domeniul său de activitate. De 
aici necesitatea subliniată de nenu
mărate ori de secretarul general al 
partidului de a forma la toți oame
nii muncii, alături de o înaltă pre
gătire profesională, o gîndire eco
nomică socialistă înaintată, în spi
ritul înțelegerii și manifestării ca
lității lor unice de proprietari, pro
ducători și beneficiari. Pentru 
aceasta este de mare actualitate ca 
toți oamenii muncii să dobîndească 
— atît în procesul formării profe
sionale, cît și pe parcursul perfec
ționării pregătirii lor — cunoștințele 
economice și social-politice legate de 
planificarea, organizarea și conduce
rea activității economico-sociale, de 
eficiență și competitivitate etc.

Măsurile adoptate în țara noastră, 
atît pe linia creșterii rolului planu
lui național unic, a conducerii uni
tare a întregii dezvoltări economico- 
sociale, precum și în direcția adînci- 
rii și lărgirii democratismului econo
mic socialist în planificare, trebuie 
înțelese ca fiind expresia luării în 
considerare a acțiunii legilor econo
mice obiective ale socialismului în ra
port de condițiile istorice concrete ale 
țării noastre, de interesele fundamen
tale ale construirii socialismului și 
comunismului pe pămintul Româ
niei. Iată de ce, teoriile cu privire 
la așa-zisul socialism de piață, la 
dezvoltarea proprietății particulare 
sau la manifestarea concurenței, cum 
sublinia secretarul general al parti
dului. nu țin seama de ceea ce chiar 
capitalismul monopolist de stat în
cearcă să realizeze, prin trecerea de 
la mecanismul spontan al pieței la 
măsuri de anticipare șl reglare pre
alabilă a producției, de realitatea că 
planificarea dezvoltării întregii eco
nomii naționale se dovedește a fi 
soluția științifică și obiectivă de re
zolvare a marilor probleme pe care 
Ie ridică progresul economico-sociai 
in noile condiții.

A renunța, chiar și parțial, la acest 
mare avantaj pe care îl are societa
tea socialistă de a se putea dezvol

GIMNASTICĂ

Succese românești 
la concursul 
internațional 

de la Stuttgart 
în concursul special pe aparate din 

cadrul competiției internaționale de 
gimnastică de la Stuttgart, sportiva 
româncă Daniela Silivaș , s-a clasat 
pe locul întîi la sol (cu 19,838 punc
te), iar coechipiera sa Eugenia Go
lea a terminat învingătoare la sări
turi (19,782 puncte). La paralele a 
ciștigat Dagmar Kersten (R.D.G.) — 
19,788 puncte, în timp ce la birnă 
pe primul loc s-a situat Anja Wil
helm (R.F.G.) — 19,725 puncte. După 
cum se știe, la individual compus 
a ciștigat Daniela Silivaș cu 39.350- 
puncte. în concursul masculin, gim
nastul român Nicușor Pascu a ob
ținut victoria la bară fixă cu 19,950 
puncte.

FOTBAL
Campionatul diviziei A

Rezultatele celor opt meciuri dispu
tate duminică în cadrul etapei a 
15-a a campionatului diviziei A la 
fotbal : Steaua — Universita
tea Cluj-Napoca 5—0 (2—0), Rapid — 
Politehnica Timișoara 1—0 (1—0), Pe
trolul — S.C. Bacău 0—0, F.C. Olt — 
Universitatea Craiova 3—2 (0—2), O- 
țelul — C.S.M. Suceava 5—1 (2—1), 
Corvinul — Dinamo 2—3 (2—2). Fla
căra — F.C. Argeș 1—0 (0—0), F.C.M. 
Brașov — A.S.A. Tg. Mureș 1—2 
(1—1). în clasament continuă să con
ducă Steaua (cu 28 puncte), urma
tă de Dinamo ' (27 puncte). Oțelul 
Galați și Flacăra Moreni (cu cîte 18 
puncte).

RUGBI
S-a încheiat prima parte 

a campionatului
în ultima etapă a turului campio

natului diviziei A la rugbi s-au înre
gistrat rezultatele : R.C. Grivița ro
șie — Universitatea Timișoara 21—6 ; 
Farul Constanta — Steaua 15—18 ; 
Știința Petroșani — Sportul studen
țesc 19—9 ; C.S.M. Suceava — Poli
tehnica ■ Iași 13—17 ; Știința CEMIN 
Baia Mare — Dinamo 16—10. Pe pri
mul loc al clasamentului se află, în 
continuare. Steaua, cu 31 puncte, ur
mată de Dinamo și Știința CEMIN 
Baia Mare (cu cite 27 puncte).

Domnului
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Deosebit de sensibil la amabilul mesaj pe care mi l-ați adresat cu ocazia 

Zilei naționale a Republicii Islamice Mauritania, vă transmit sincere mulțu
miri in numele poporului mauritanian, al conducerii naționale, precum și al 
meu personal.

Exprim dorința profundă ca relațiile de prietenie și cooperare care leagă 
țările noastre să se dezvolte și să se întărească continuu.

Adresez, la rindul meu, urări cordiale Excelenței Voastre, precum și 
guvernului și poporului român prieten.

Cu cea mai înaltă considerație,

Colonel MAAOUYA OULD ȘID'AHMED TAYA
Președintele Comitetului Militar de Salvare Națională, 

Șef dl statului Republica Islamică Mauritania

ta planificat, pe baza unui plan na
țional unitar, care să coreleze orga
nic necesitățile cu posibilitățile, pe 
fondul armonizării intereselor fun
damentale ale tuturor claselor so
ciale, ale subiecților economici, ar 
însemna, de fapt, a închide ochii în 
fața realităților lumii contemporane, 
a nu recunoaște forța acestei nece
sități obiective care devine pe zi ce 
trece tot mai puternică, a provoca 
grave disproporții și dezechilibra 
în întreaga dezvoltare economico- 
socială, afectîndu-se independența 
și suveranitatea sa, însăși con
struirea noii orînduiri sociale.

Pornind de la faptul că planul 
național unic de dezvoltare econo
mico-socială trebuie să îmbine in
teresele fiecărei unități, ale fiecărui 
colectiv de oameni ai muncii cu in
teresele generale ale societății noas
tre socialiste, ale întregului popor, 
apare evident că nu se poate slăbi 
sub nici o formă rolul statului în 
conducerea unitară a activității eco- 
nomico-sociale. Dimpotrivă, viața 
demonstrează că puternica dezvol
tare a forțelor de producție, ampli
ficarea fără precedent a activități
lor economico-sociale și creșterea 
interdependențelor pe care le deter
mină adîncirea diviziunii sociale 
impun cu necesitate creșterea rolu
lui statului în organizarea și con
ducerea unitară a întregii activități 
economico-sociale, pe baza planului 
național unic. în aceste condiții, 
sublinia secretarul general al parti
dului, „dacă am renunța la princi
piul conducerii pe baza planului 
unic de dezvoltare economico-socia
lă, s-ar produce, inevitabil, dezorga
nizarea activității, ar apărța o serie 
de contradicții, cu repercusiuni grave 
asupra făuririi societății socialiste, 
a dezvoltării patriei și ridicării ni
velului de trai material și spiritual 
al poporului".

Iată de ce nu numai că nu se 
poate renunța la conducerea unitară, 
pe baza planului de dezvoltare eco
nomico-socială, dar, pe măsură ce 
se amplifică și se diversifică acti
vitățile în cadrul societății, ce se 
complică restricțiile în asigurarea 
bazei de materii prime și energie, 
apare tot mai mult necesitatea de a 
întări rolul conducerii unitare pe 
bază de plan. - ; ------ —------

în aceste condiții, este evident că 
trebuie să crească rolul partidului 
comunist — ca centru vital al în
tregii societăți — care trebuie să 
aprofundeze, pe baza concepției ma- 
terialist-dialectice, cunoașterea legi
lor obiective ale dezvoltării socie
tății socialiste, a dezvoltării socie
tății omenești, în general, complexi
tatea vieții economico-sociale con
temporane aflate sub influența con
jugată a unui sistem de factori științi- 
fico-tehnici. social-economici și po
litici, interni și externi, astfel încît 
să fie în măsură să fundamenteze 
și să asigure înfăptuirea pentru o 
lungă perioadă de timp a celei mai

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
Secvența

Multitudinea evenimentelor spor
tive, succesiunea lor rapidă oferă în 
permanentă cronicarului prilejul de 
a vedea și a reflecta ceva interesant 
(prin el, pentru citițori). Numai în 
ultima vreme, de pildă, am putut 
scrie cu interes, nu o dată și cu 
bucurie, despre minunatele succese 
ale minunatelor noastre gimnaste, 
despre ișprava Sportului studențesc 
de a elimina — pe cit de surprin
zător, pe atît de spectaculos pe 
Brondby, sau despre unele derbiuri 
fotbalistice și handbalistice interne. 
Și mai există perspectiva de a scrie 
(miine) despre o altă dorită și 
posibilă calificare în fața Veronei, 
și vor mai exista în viitor — desi
gur— alte și alte asemenea momente 
sportive de referință. De data aceas
ta însă, dați-i voie cronicarului să 
scrie și despre o competiție mai 
mică, dar deosebit de animată și 
trăită la qea mai înaltă tensiune de 
protagoniștii ei. Este vorba de un 
turneu de baschet masculin desfășu
rat la Ploiești — ca și alte compe
tiții de masă în această perioadă — 
în întîmpinarea Conferinței Națio
nale a partidului.

Organizat de A.S.A. Ploiești — în 
colaborare cu comisia județeană de 
baschet, mai exact cu profesorul 
Mircea Cojocaru, „sufletul" acestei 
comisii altfel mai puțin activă — 
turneul n-a adunat prea' multe 
echipe ; dar a trezit interes pentru 
că iubitorii prahoveni ai acestui atît

★

HANDBAL. 0 în ziua a treia a 
Campionatului mondial de handbal 
pentru juniori, ce se desfășoară în 
orașul iugoslav Rijeka, selecționata 
României a învins cu scorul de 29—26 
(13—13) echipa Coreei de Sud. Hand- 
baliștii români s-au calificat pentru 
grupele semifinale ale competiției, 
alături de formațiile Suediei. Spa
niei. Algeriei. Franței, R.F. Germa
nia. Danemarcei, U.R.S.S., Norvegiei, 
Cehoslovaciei. Iugoslaviei și Unga
riei. Iată celelalte rezultate înregis
trate în ultimele partide din cadrul 
grupelor preliminare : Suedia — R.D. 
Germană 24—22 (12—8) ; Spania — 
Algeria 22—16 (11—7) ; R.F. Germa
nia — Danemarca 27—16 (12—9) ;
Franța — Kuweit 28—20 (11—9) ;
U.R.S.S. — Norvegia 23—17 (11—7) ; 
Ungaria — Islanda 33—30 (14—12) ; 
Iugoslavia — Cehoslovacia 23—22 
(10—13). 0 în competiția internațio
nală masculină de handbal „Cupa 
Polară", ce se desfășoară în orașul 
norvegian Bergen, reprezentativa Iu
goslaviei a dispus cu scorul de 26—19 
(12—10) de formația Elveției, iar se

avantajoase strategii de optimizare 
a creșterii economice și de ridicare 
a cunoașterii materiale și spirituale 
a întregului popor.

La Plenara C.C. al P.C.R. din 
octombrie 1987, secretarul general al 
partidului sublinia necesitatea ca 
perfecționarea in continuare a me
canismului conducerii planificate a 
economiei naționale in etapa actuală 
să asigure creșterea rolului contrac
telor economice, astfel încît prin 
plan să se prevadă numai acele 
produse care au desfacerea asigu
rată și pentru care există resursele 
necesare, realizarea producției fizi
ce, ca volum, structură și calitate, in 
condițiile reducerii costurilor de pro
ducție și, în primul rînd, a consu
murilor materiale, accelerării vitezei 
de rotație a mijloacelor circulante 
și dimensionării Optime a stocurilor 
de materii prime, sporirii eficienței 
întregii activități economice.

în această perioadă, cînd ne apro
piem de încheierea celui de-al doi
lea an din actualul cincinal, an hotă- 
rîtor in înfăptuirea obiectivelor sta
bilite de Congresul al XIII-lea al 
partidului, se impune cu acuitate 
necesitatea unui efort sporit din 
partea tuturor colectivelor pentru 
înfăptuirea exemplară, în condiții de 
eficiență superioară, a prevederilor 
planului, acționînd neslăbit în direc
ția recuperării eventualelor rămîneri 
în urmă survenite pe parcursul a- 
nului, valorificînd plenar condițiile 
pe care le creează desfășurării opti
me a proceselor economice noul me-, 
canism economic, autoconducerea șl 
autogestiunea muncitorească, în ca
drul angajării generale pentru în
făptuirea planului național unic. 
Economia națională constituie un 
tot unitar și tocmai de aceea orice 
perturbație apărută într-una din ce
lulele sale se resimte in întreg an
samblul, adeseori mult amplificată. 
Iată de ce înfăptuirea integrală a 
sarcinilor de plan trebuie să con
centreze toată energia oamenilor 
muncii, să reprezinte obiectivul ca
pabil să pună în mișcare inițiativa 
oamenilor, capacitatea lor de a so
luționa problemele, forța de a în
vinge greutățile ce pot apărea. în 
acest sens, la recentele ședințe ale 
Comitetului Politic Executiv, to
varășul Nicolae Ceaușescu atrăgea 
atenția că este necesar să se facă 
totul pentru îndeplinirea planului, 
iar examenele critice șl autocritice 
ale propriei munci să aibă loc în 
perspectiva îndeplinirii exemplare a 
sarcinilor și nicidecum pentru a jus
tifica o seamă de neîmpliniri. Mă
sura unică a răspunderii comuniste 
este înfăptuirea- integrală a planu
lui și fiecare organizație de partid 
trebuie să-și evalueze propria acti
vitate prin prisma acestui criteriu, 
adică analizînd înalta răspundere 
pentru modul concret în care con
tribuie la dezvoltarea generală a ță
rii, la progresul ei multilateral.

ploieșteană
de dinamic și atractiv sport au rar 
ocazia de a vedea meciuri de' băieți, 
Ploieștiul (județul în ansamblu) ne- 
fiind reprezentat în divizia națională 
decit de fete.

Practic, toate partidele — găzduita 
de sala special reamenajată de la 
Școala generală nr. 31 — au fost 
animate și viu disputate, indiferent 
de scorul ce-avea să fie Înregistrat 
în final. în felul acesta făcîndu-se 
o propagandă frumoasă baschetului 
și demonstrindu-se necesitatea ex
tinderii campionatului județean de 
baschet și ridicării nivelului său or
ganizatoric.

Cîștigători — al turneului șl al 
cupei atribuite In mod festiv — au 
fost tinerii baschetbalist! de la 
A.S.A. Ploiești, antrenați cu pasiune 
și pricepere de un neobosit profesor, 
Romulus Cîmpeanu. Ei au rămas 
neinvinși, reușind. în ordine, 60—50 
cu C.S.Șc. Ploiești, 57—30 cu I.R.A. 
Cîmpina și. într-o veritabilă finală 
nedecisă pînă în ultimele secunde, 
61—60 cu Progresul Ploiești.

Este un mic succes, cu mari sem
nificații pentru această asociație 
sportivă (A.S.A. Ploiești) înscrisă pe 
drumul afirmării în arenele județu
lui Prahova și ale țării cu încă vreo 
cîteva echipe — de handbal, de volei, 
de fotbal. O asociație slujită, cu 
dăruire și dragoste pentru sport șl 
pentru tineri, numai de activiști șl 
susținători voluntari 1

Gheorghe M1TRO1

lecționata Islandei a întrecut cu 
27—21 (13—11) echipa Olandei. 0 In 
turneul internațional masculin de 
handbal de la Klagenfurt, selecțio
nata R.F. Germania a întrecut cu 
scorul .de’ 27—17 (13—7) echipa Aus
triei.

PATINAJ. în ziua a doua a con
cursului de patinaj viteză de la 
Calgary, contînd pentru „Cupa mon
dială". au fost stabilite trei noi re
corduri mondiale: Karin Kania (R.D. 
Germană) — 1’18”11/100 la 1 000 m, 
Gabriela Zange (R.D. Germană) — 
4T6”76/100 la 3 000 m și Igor Jele- 
zovski (U.R.S.S.) — l’52”50/100 la 
1 500 m.

HOCHEI. La Berna s-a disputat 
cel de-al doilea meci internațional a- 
mical de hochei pe. gheață dintre se
lecționatele Elveției și U.R.S.S. Ho- 
cheiștii sovietici au terminat din nou 
învingători, de data aceasta cu sco
rul de 8—2 (2—1, 4—1, 2—0). în pri
mul joc, disputat la Geneva, echipa 
U.R.S.S. cîștigase cu 5—2.
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Schimb de mesaje 
intre tovarășul Nicolae Ceausescu 

si tovarășul Georges Marchais
PARIS 7 (Agerpres). — Din partea 

tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, au fost transmise 
calde felicitări tovarășului Georges 
Marchais cu prilejul realegerii sale 
în funcția de secretar general al 
Partidului Comunist Francez. îm
preună cu urări de sănătate și suc
cese în activitatea de înaltă răspun
dere încredințată.

Mulțumind. tovarășul Georges 
Marchais a rugat să se transmită 
tovarășului Nicolae Ceaușescu un

Încheierea Congresului P. C. Francez
PARIS (Agerpres). — La Paris 

s-au încheiat, duminică, lucrările 
Congresului al XXVI-lea al Parti
dului Comunist Francez. Delegații la 
lucrări au examinat și adoptat noul 
program al P.C.F. și au ales noile 
organe de conducere ale partidului.

DIN INIȚIATIVA ROMÂNIEI

Rezoluție adoptată de Adunarea Generală 
a O.N.U. în domeniul tineretului

NAȚIUNILE UNITE (Agerpres). — Plenara Adunării Generale a 
O.N.U. a adoptat prin consens un proiect de rezoluție inițiat de Româ- 
nia> la car? s_'au a,ă*urat drept coautoare alte 63 de state, in le
gătură cu înfăptuirea „Liniilor directoare pentru programe de viitor 
în domeniul tineretului și urmărirea punerii lor în aplicare".

Această rezoluție reprezintă o 
continuare, la O.N.U. și pe plan in
ternațional, a valoroasei inițiative 
întreprinse de România la Națiuni
le Unite în problema tinerei genera
ții, care, după cum se știe, a dus 
Ia marcarea. în 1985. in întreaga 
lume, a Anului Internațional al Ti
neretului, sub generoasa deviză 
„Participare. Dezvoltare, Pace", la 
intensificarea cooperării dintre sta
te în legătură cu tematica impor
tantă a tineretului și a participării 
sale la viața națională și internațio
nală.

Rezoluția adoptată la actuala se
siune cere tuturor statelor, tuturor 
instituțiilor și organismelor din sis
temul O.N.U., organizațiilor interna
ționale guvernamentale și neguver
namentale, îndeosebi organizațiilor 
de tineret, să depună toate efortu
rile pentru aplicarea principiilor di
rectoare privind planificarea activi
tăților în domeniul tineretului și să 
prezinte secretarului general al 
O.N.U. punctele de vedere și pro
punerile lor asupra mijloacelor pre-

★

Adunarea Generală a O.N.U. a 
adoptat o rezoluție în care exprimă 
îngrijorarea față de menținerea unei 
stări de încordare în zona Mării 
Mediterane.

Rezoluția cere intensificarea efor
turilor pentru destinderea încordării 
și reducerea arsenalelor, pentru crea
rea unui climat de securitate, care 
să favorizeze colaborarea rodnică a 
țărilor și popoarelor mediteraneene.

într-o_ altă rezoluție. Adunarea 
Generală cheamă la educarea po
poarelor în spiritul păcii, în interesul 
formării bazelor unei securități in

cald salut prietenesc, cele mai bune 
urări de sănătate și succese în acti
vitatea desfășurată în fruntea parti
dului și a statului.

Schimbul de mesaje a avut loc cu 
prilejul intîlnirii secretarului gene
ral al Partidului Comunist Francez 
cu tovarășul Ion Coman, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.. care a repre
zentat Partidul Comunist Român la 
lucrările celui de-al XXVI-lea Con
gres al Partidului Comunist Francez.

în prima sa plenară nou! Comi
tet Central l-a reales pe Georges 
Marchais in funcția de secretar ge
neral al Partidului Comunist Fran
cez. Plenara a ales, de asemenea, 
Biroul Politic și pe secretarii C.C. 
al P.C.F.

cise de transpunere în viață a prin
cipiilor directoare. Secretarul general 
al O.N.U. este însărcinat să inclu
dă programe și activități interesînd 
tineretul în programele Națiunilor 
Unite și instituțiilor sale speciali
zate. în special în domeniile comu
nicării. sănătății,, locuințelor, cultu
rii. asigurării dreptului la muncă și 
la educație al tinerei generații.

Rezoluția pune un accent deose
bit pe teme cum sint asigurarea 
dreptului tineretului la muncă, edu
cație. cultără. locuințe, sănătate, ceea 
ce reflectă recunoașterea largă de 
către statdle membre ale organiza
ției mondiale a unor priorități reale 
pentru acțiunile actuale și de per
spectivă in domeniul tineretului. 
Sublinierea rolului, însemnat al 
participării active și directe a ti
neretului la activitățile organizate la 
nivel local, național, regional și in
ternațional apare, de asemenea, ca 
o reconfirmare importanță a unei 
idei promovate constant de România 
privind locul și rolul tinerei genera
ții în modelarea prezentului și vii
torului umanității.

★

ternaționale trainice prin sădirea în 
conștiința oamenilor și popoarelor a 
ideii. dreptului la viață in condiții 
de pace — ca drept fundamental al 
omului.

De asemenea. Adunarea Generală 
a organizației mondiale a adoptat o 
rezoluție prin care condamnă folo
sirea de mercenari de către forțele 
imperialiste. Activitatea mercenari
lor — se arată în document — 
contravine principiilor dreptului in
ternațional. menținerii independenței 
și integrității teritoriale a‘ statelor.

Manifestări consacrate României
La lectoratele de limbă și litera

tură română de la universitățile 
din Praga, Bratislava și Brno au 
fost organizate expuneri și1 expozi
ții privind istoria și cultura po
porului român, dezvoltarea econo- 
mico-socială a țării noastre.

In orașul Kadan — important 
centru minier și al industriei ener
getice cehoslovace — a fost organi
zat concursul pentru elevi „Despre 
România prietenă". La deschiderea 
manifestării au fost reliefate rezul
tatele deosebite obținute in dezvol
tarea economico-socială a României 
socialiste, au fost prezentate aspec
te ale politicii interne și externe a 
țării noastre, ale dezvoltării rela- 
ții'or româno-cehoslovace.

Totodată, la Casa de cultură a 
sindicatelor din Ceske Budejovice 
s-a deschis expoziția „România — 
țara turismului și prieteniei".

La Universitatea Humboldt din 
Berlin a avut loc simpozionul 
„Limba și literatura română in 
contextul limbilor și literaturilor 
romanice".

Totodată, a fost deschisă o ex
poziție de carte ilustrind istoria, 
arta și cultura românească, realiză
rile remarcabile obținute de po
porul român in ultima perioadă. La 
loc de frunte sînt prezentat? opere 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
De asemenea, au fost expuse lu
crări științifice ale tovarășei aca
demician doctor inginer Elena 
Ceaușescu.

Expoziția de carte și fotografii 
„România — trecut și prezent" a 
fost inaugurată la Centrul munici
pal din orașul argentinian San 
Martin.

La loc de cinste sînt expuse lu
crări din opera președintelui 
Nicolae Ceaușescu.

Sînt înfățișate momentele prin
cipale ale luptei poporului nostru 
pentru apărarea gliei străbune. și 
neatîrnarea neamului, pentru făuri - 
rea statului național unitar român. 
De asemenea, sint prezentate ima
gini privind realizările României

Realități din lumea capitalului
Tendință de creștere a numărului celor lipsiți de mijloace 

de subzistență
PARIS 7 (Agerpres). — Sărăcia și 

lipsurile manifestă în Franța o 
tendință de agravare — au subliniat 
participanta la cel de-al 21-lea con
gres al celei mai mari organizații de 
binefacere din țară — Asociația de 
ajutor popular. Arătînd că organiza
ția abia prididește să acorde ajutoa
re celor nevoiași, vorbitorii au rele
vat că marea majoritate a săracilor 
sint șomerii.

Concedieri masive în întreprinderi industriale occidentale
BONN 7 (Agerpres). — In regiu

nea Ruhr și în alte zone industriale 
din R.F.G. s-a anunțat închiderea 
unor întreprinderi industriale solda
te cu masive concedieri de personal. 
Potrivit presei veșt-germanel în ur
mătoarele săptămini firma „Hoesch" 
va reduce 140 de locuri de muncă la 
o întreprindere a sa din Dortmund. 
In orașele Kastrop-Rauksell și 
Reklinghausen numărul locurilor de 
muncă la întreprinderile industriei 
extractive se va diminua cu 500. De 
asemenea, concernul „Klekner-Hum- 
boldt-Deiz" din Koln a anunțat con
cedieri importante de personal. Sin
dicatul metalurgiștilor este de pă
rere că pină la sfirșitul anului to
talul șomerilor va ajunge, în acest 
oraș, la 60 000. 

de astăzi in domeniile industriei, 
agriculturii, urbanisticii, vieții so- 
cial-culturale, indeosebi din pe
rioada de după Congresul al IX-lea 
al Partidului Comunist Român.

La Budapesta a fost vernisată o 
expoziție de artă fotografică. în 
imagini sugestive sint prezentate 
realizările României pe plan eco
nomic, social și cultural, precum și 
frumusețile peisajului românesc.

Casa de cultură a prieteniei ro- 
mâno-elene din Atena găzduiește o 
expoziție de carte românească. Un 
loc deosebit în cadrul expoziției îl 
ocupă standul de. carte politică, în 
care sint prezentate lucrări din 
gindirea social-politică a președin
telui Nicolae Ceaușescu. inclusiv 
volumele apărute în limba greacă. 
Alte lucrări înfățișează trecutul 
glorios de luptă al poporului român 
pentru unitate și independență n i- 
țională, valori ale culturii româ
nești.

în cadrul unei adunări la Institu
tul de limbi orientale al Universi
tății din Napoli a fost evidențiată 
semnificația deosebită a făuririi 
statului național unitar român. 
Rectorul universității, prof. Biagio 
de Giovanni, și șeful Catedrei de 
limbă și civilizație română al insti
tutului. prof. Pasquale Buonincon- 
tro, au evocat lupta poporului român 
pentru desăvirșmea statului națio
nal unitar, latinitatea limbii și cul
turii românești, soluționarea pro
blemei național" în țara noasțră în 
anii construcției socialismului, 
direcțiile principale ale politicii in
terne și externe a României.

A fost deschisă o expoziție de 
carte românească.

La Glasgow, Marea Britanie, au 
fost inaugurate o expoziție do 
pictură și sculptură românească 
contemporană, precum si o expozi
ție de fotografii ilustrind aspecte 
de interes economic, cultural și edi
litar din țara noastră.

In cursul anului trecut cifra celor 
care au solicitat ajutoare a fost de 
două ori mai mare față de anul pre
cedent. S-a „arătat că locurile ,în azi
luri de noapte nu vor fi suficiente 
pentru a-i adăposti pe toți cei fără 
locuință.

Potrivit datelor Consiliului eco
nomic și social al Franței, în pre
zent aproximativ 2.5 milioane de 
francezi nu au mijloace pentru a 
duce un trai decent.

LUXEMBURG 7 (Agerpres). — Po
trivit, relatărilor presei din ■ Luxem
burg, în ultimele 11 luni producția 
de oțel a acestei țări a scăzut cu 
13,5 la sută, in comparație cu peri
oada corespunzătoare din 1986. Din 
această cauză, companiile producă
toare au procedat la concedierea 
unui număr important de lucrători 
din această ramură.

WASHINGTON 7 (Agerpres). — 
Crahul înregistrat la 19 octombrie la 
Bursa din New York — zi consem
nată in anale sub eticheta de „lu
nea neagră" — a antrenat conce
dierea a circa 50 000 operatori de 
bancă. Este de așteptat — informea
ză presa americană — ca anul vii
tor concedierile să prolifereze, extin- 
zindu-se și la alți lucrători din do
meniul respectiv.

Demersuri in vederea 
convocării unei 

conferințe internaționale 
asupra Orientului Mijlociu

TUNIS 7 (Agerpres). — Secretarul 
general adjunct al O.N.U. pentru 
probleme politice. Mark Goulding, a 
conferit cu ministrul de externe al 
Tunisiei, Mahmoud Mestiri. Vizita 
lui M. Goulding la Tunis — au pre
cizat surse tunisiene reluate de agen
ția M.E.N.A. — se înscrie in cadrul 
consultărilor secretarului general al 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, vi- 
zînd convocarea unei conferințe in
ternaționale de pace în Orientul 
Mijlociu.

SANAA 7 (Agerpres)., — Președin
tele Comitetului Executiv al O.E.P., 
Yasser Arafat, s-a întîlnit, în capitala 
R. A. Yemen, cu oficialități militare 
palestiniene, pe care le-a informat 
asupra eforturilor întreprinse în ve
derea convocării unei conferința in
ternaționale , de pace consacrate 
Orientului Mijlociu, relatează agen
țiile A.P.S. și M.A.P. Conferința — 
a subliniat Yasser Arafat — va tre
bui să urmărească ( înfăptuirea 
drepturilor legitime ale poporului 
palestinian, cu, precădere a celui la 
crearea unui stat propriu, indepen
dent. El s-a referit, de asemenea, la 
situația din Liban și a taberelor pa
lestiniene situate pe teritoriul aces
tei țâri.

CAIRO 7 (Agerpres). — Președin
tele Comitetului Executiv al Orga
nizației pentru Eliberarea Palestinei, 
Yasser Ârafat. urmează să facă săp- 
tămîna aceasta o vizită de două zile 
la Cairo, au declarat surse palesti
niene citate de agenția I.N.A. Aces
tea au precizat că liderul palesti
nian va avea convorbiri cu președin
tele egiptean. Hosni Mubarak, asupra 
.unor subiecte privind consolidarea 
relațiilor dintre Egipt și O.E.P., cit și 
ultimele evoluții pe plan palestinian 
și din zona Golfului. Totodată, vor fi 
examinate eforturile întreprinse în 
direcția convocării unei conferințe 
internaționale de pace în problema 
Orientului Mijlociu.

DE PRESA

ÎNTÎLNIRE. Președintele Repu
blicii Guatemala, Vinicio Cerezo, 
s-a întîlnit in capitala țării cu pre
ședintele costarican Oscar Arias, 
care a efectuat o scurtă vizită la 
Ciudad de Guatemala. Au fost dis
cutate cu acest prilej probleme re
feritoare la situația din America 
Centrală, în principal aspecte pri
vind reuniunea la nivel înalt de la 
15 ianuarie 1988 a statelor din Ame
rica Centrală.

DIZOLVARE. Președintele R.P. 
Bangladesh, Hussain Mohammad 
Ershad, a dizolvat parlamentul ță
rii — Jatiya Sangsa. Forul legisla
tiv, format din 330 de membri (300 
aleși și 30 numiți), fusese alcătuit 
în urma alegerilor din mai 1986. 
Potrivit constituției, un nou scru
tin urmează să fie organizat in
tr-un interval de 90 de zile.

LA LISABONA au luat sfîrșit 
lucrările ' Congresului Federației 
Sindicatelor Metalurgiștilor din 
Portugalia. Participanții au exami
nat situația economică și socială a 
țării, pronunțîndu-se pentru adop

„£ste irațional și nedrept să se plătească dobînzi 
la valorile adăugate ale datoriilor externe" 

Noi luări de poziție în favoarea soluționării echitabile 
a unei stringente probleme internaționale

LIMA 7 (Agerpres). — într-o de
clarație făcută la Lima, președin
tele Perului. Alan Garcia, a subli
niat necesitatea unor acțiuni concer
tate ale statelor din regiune pentru 
depășirea dificultăților create de 
menținerea la cote înalte a datoriei 
externe a Americii Latine — estima
tă Ia peste 400 miliarde dolari. El a 
evidențiat importanța acordurilor 
privind problema datoriei externe la 
care au ajuns șefii de stat din 
„Grupul de la Contadora" și „Grupul 
de Sprijin" in cadrul recentei reu

„Frente Amplio“ din Uruguay își reafirmă hotărirea
de a milita pentru continuarea procesului democratic
MONTEVIDEO 7 (Agerpres). — La 

Montevideo s-au încheiat lucrările 
primului congres al coaliției de stin
gă „Frente Amplio" (Frontul Amplu) 
din Uruguay, la care au participat 
aproape 2 400 de delegați reprezen- 
tind peste 500 de „comitete de bază" 
din întreaga țară.

Participanții au adoptat o declara
ție finală în care, evidențiind „cli
matul de unitate și consensurile so
lide la care s-a ajuns în . cursul 
dezbaterilor", este reafirmată „pozi
ția Frontului Amplu ca forță politică 
reală și autentică la nivel național.

Fermă condamnare a politicii 
de apartheid din R.S.A.

DAR ES SALAAM 7 (Agerpres) 
— In ctivîntarea rostită la o adunare 
populară organizată în localitatea 
tanzaniană Arusha cu prilejul im- 
plinirii a 75 de ani de la crearea 
Congresului Național African din 
Africa de Sud (A.N.C.). Oliver 
Tambo, președintele A.N.C., a arătat 
că, în pofida eforturilor pe care 

tarea unor măsuri în vederea com
baterii șomajului, apărării locuri
lor de muncă și îmbunătățirii con
dițiilor de viață aie maselor. A 
fost aprobat, in unanimitate, un 
program de acțiune al sindicatului 
pentru atingerea acestor obiective.

UN SIMPOZION INTERNAȚIO
NAL consacrat luptei țărilor în 
curs de dezvoltare pentru păstra
rea identității lor culturale s-a 
desfășurat în capitala R.D. Germa
ne. Oameni de știință și cultură din 
diferite țări, participant la simpo
zion. au evidențiat necesitatea în
tăririi rolului mijloacelor de infor
mare și a altor forme de culturali
zare a maselor în regiunile din Asia, 
Africa și America Latină, in scopul 
evitării influențelor negative asu
pra dezvoltării lor social-culturale.

MĂSURA. Japonia va reduce ta
rifele vamale la 33 de-produse in
dustriale pen'ru a compensa exce
dentul comercial înregistrat in 
schimburile cu țările membre ale 
C.E.E. Potrivit unor reprezentanți 
ai Ministerului Industriei și Co

niuni regionale la nivel Înalt de la 
Acapulco. Totodată, a atras atenția 
asupra faptului că este irațional să se 
plătească dobinzi la valorile adău
gate ale datoriilor externe, ajungîn- 
du-se la situații în care dobinzile pot 
depăși chiar soldul inițial al datoriei 
propriu-zise. Garcia a cerut o abor
dare realistă și constructivă atît 
de către debitori, cît și de către cre
ditori a problemei în cauză și o so
luționare a ei in spirit de echitate și 
dreptate.

capabilă să garanteze înfăptuirea 
profundelor transformări pe care 
țara le reclamă". Totodată, se decla
ră „vocația de guvernare a Frontului 
Amplu' pentru a pune în practică 
programul său național, popular și 
democratic".

Generalul în retragere Liber Se- 
regni a fost reales președinte al 
Frontului Amplu pentru un mandat 
de trei ani.

Frontul Amplu, din care fac parte 
partidele comunist, socialist, demo- 
crat-crfeștin și grupuri progresiste 
desprinse din partidele tradiționale, 
a fost creat în februarie 1971.

poporul sud-african le depune pen
tru abolirea apartheidului cu ajuto
rul comunității internaționale, siste
mul de apartheid se menține — re
latează agenția de presă Shihata din 
Tanzania. Oliver Tambo a condam
nat energic sprijinul acordat regimu
lui de la Pretoria de o serie de state 
și corporații internaționale, care de
țin interese importante în R.S.A.

merțului Internațional al Japoniei, 
planul privind reducerea tarifelor . 
vamale va fi aplicat cu. începere de 
la 1 aprilie 1988. I

SENATUL ITALIAN a aprobat I 
cu majoritate de voturi legea fi
nanțelor țării pe anul 1988. In fa
voarea legii au votat membrii gru- . 
purilor senatoriale aje majorității 
guvernamentale (democrat-creștin, ' 
socialist, socialist-democratic, repu- .
blican și liberal).

SCRUTIN. In Bolivia s-au des
fășurat duminică alegeri pentru de
semnarea titularilor celor 2 414 
locuri din consiliile municipale ale 
țării. Candidații aparțin partidelor I 
Mișcarea Naționalistă Revoluționa- I 
ră (M.N.R.), de guvernămint. Miș
carea Stingij Revoluționare (M.I.R.) 
și altor nouă formațiuni politic' . I 
Rezultatele scrutinului sînt consi
derate de observatorii politici boli
vieni drept un test semnificativ în I 
perspectiva alegerilor, prezidențiale 
din 1989.

CALAMITĂȚI NATURALE. Cel 
puțirt 50 de persoane și-au găsit I 
moartea in Peru, ca urmare a alu
necărilor de teren și revărsării rîu- 
rilor intr-o zonă din platoul cen
tral. situată la 325 km la est de 
Lima.

Socialismul - singura alternativă pentru 
dezvoltarea liberă, pentru progresul umanității
(Urmare din pag. I)
cătușînd energia maselor și ridieîn- 
du-le la creația socială conștientă, 
asigurind popoarelor posibilitatea de 
a-și făuri destinul potrivit voinței 
proprii. Civilizația socialistă în con
tinuă, devenire și perfecțiofiare, con
stituind modul de organizare a peste 
o treime din omenire, s-a transfor
mat intr-un factor fundamental al 
vieții internaționale contemporane, 
exercitînd o puternică inriurire asu
pra întregii evoluții mondiale.

Invingind contradicțiile și 
greutățile. Partidul nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu au afir
mat nu o dată că socialismul nu este 
un marș triumfal, că noua orinduire 
se realizează in condiții complexe. 
Fiecare din stadiile succesive de 
formare, creștere, consolidare, per
fecționare a socialismului a presupus 
și presupune depășirea a numeroase 
contradicții, învingerea unui întreg 
șir de greutăți, soluționarea unor 
probleme mereu mai complexe — 
inerente unei opere de o asemenea 
amploare și profunzime. Nu trebuie 
apoi uitat că socialismul s-a făurit 
și se făurește în condițiile existenței 
imperialismului, înfruntind presiuni
le economice, militare, ideologice și 
de altă natură ale forțelor retrogra
de. reacționare. Iar faptul că dificul
tățile, fenomenele negative au fost 
și sint mereu învinse atestă tocmai 
forța uriașă de creație a socialismu
lui, vitalitatea sa, marea sa capaci
tate de înnoire și renovare, din fie
care „examen" la care a fost supusă, 
noua orinduire ieșind mai viguroa
să, mai capabilă să asigure- ascen
siunea pe treptele progresului.

In concepția partidului nostru, po
tențialul creator al socialismului, de
parte de a se epuiza, este în conti
nuă creștere. Superioritatea lui se 
afirmă tot mai mult, tot mai pu
ternic pe măsură ce este eliminat tot 
ceea ce ar putea deforma noua orin
duire. pe măsură ce se realizează tot 
mai pregnant valențele sale defi
nitorii. acele trăsături care determi
nă rațiunea sa de a fi.

Viitorul aparține socialis
mului °Pera sa> tovarășul
Nicolae Ceaușescu a pus încă o dată 

In lumină limitele istorice ale capi
talismului, esența fenomenelor ce au 
loc in cadrul acestuia reflectind 
autodiscreditarea continuă — mate
rială, spirituală, socială și politică — 
a orinduirii bazate pe exploatare. In 
pofida progreselor înregistrate de ca
pitalism în dezvoltarea forțelor de 
producție — de altfel limitate și ine
gale — această orinduire nu a reușit 
să soluționeze nici una din proble
mele majore social-economice cu 
care este confruntată. Inegalitățile 
social-economice, șomajul de masă, 
agravat mereu ca urmare a folosirii 
în mod capitalist a rezultatelor re
voluției tehnico-științifice, lipsa de 
perspectivă pentru milioane și mili
oane de tineri, fenomene cărora li 
se adaugă, în numeroase țări capita
liste. manifestări neofasciste, rasis
te, iar pe plan internațional jefui
rea pe calea practicilor neocolo- 
nialiste a zeci și zeci de națiuni 
aflate intr-o acută stare de sub
dezvoltare — toate acestea inye- 
dermd că orînduirea capitalistă nu 
mai poate constitui un model viabil 
de organizare socială, confirmînd cu 
putere concluzia marxistă despre dis
pariția inevitabilă a capitalismului și 
înlocuirea lui cu o orinduire supe
rioară, socialismul. In lumina aces
tei realități inexorabile, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a exprimat nu o 
dată convingerea fermă că socialis
mul reprezintă singura alternativă 
pentru dezvoltarea liberă a omenirii, 
că, conform însăși dezvoltării socia
le, orînduirea socialistă este aceea 
care trebuie să asigure întregii ome
niri o nouă perspectivă de dezvoltare 
și înflorire. Pe calea socialismului 
va păși, mai devreme -sau mai tir- 
ziu, într-o formă sau alta. întreaga 
umanitate. Socialismul este o orin
duire tinără, lui ii aparține viitorul.

O concepție științifică 
privind corelația dintre ge
neral și particular. In cuvîntâ- 
rile tovarășului Nicolae Ceaușescu a 
fost reliefată încă o dată concepția 
partidului nostru privind corelația 
dialectică dintre general și particular 
în construcția socialistă. Experiența 
României, ca și a altor țări socialiste 
a demonstrat că în făurirea noii 
orinduiri trebuie să se țină mereu 
seama de realități, aplicînd creator 

legitățile generale și principiile so
cialismului științific la condițiile 
specifice din fiecare țară. Așa cum 
arată experiența, asemenea legități 
generale, cum sint soluționarea con
tradicțiilor vechii orinduiri, trecerea 
puterii in mîinile oamenilor muncii, 
statornicirea proprietății socialiste și 
înfăptuirea* principiilor socialiste de 
repartiție — valabile pentru toate 
țările care construiesc noua orin
duire — se realizează într-o mare 
diversitate de condiții istorice, so
cial-economice și naționale. Viața 
arată că însuși succesul strategiei și 
tacticii, al politicii partidului comu
nist depinde de inserția acestuia în 
realitatea propriei țări. Șî, dimpo
trivă, orice nesocotire a legităților 
generale, ca și inadecvarea acestora 
la condițiile concret", pot provoca 
greutăți operei de făurire a noii orin
duiri. pot duce la greșeli grave, 
chiar T3-crize. Așa cum este cunos
cut, partidul nostru a elaborat con
ceptul de mare valoare teoretică și 
practică potrivit căruia greutățile 
apărute în făurirea noii orinduiri. în
tr-o țară sau alta, într-un domeniu 
sau altul, nu sint generate de socia
lism. ci sînt rezultatul unor abateri 
fie de la legitățile generale, fie de la 
cerința aplicării lor creatoare. Toc
mai de aici decurge necesitatea îm
pletirii strînse a principiilor genera
le cu condițiile concrete în care sînt 
aplicate, avîndu-se mereu in vedere 
cerința afirmării tot mai viguroase 
a potențialului creator al noii orin
duiri.

In lumina acestor cerințe, partidul 
nostru a scos și scoate in evidență 
caracterul subiectiv și dăunător al 
oricărei tendințe de uniformizare a 
practicii revoluționare, de consti
tuire a unor „modele" de făurire 
a noii orinduiri. reliefind ade
vărul că ceea ce a fost valabil în 
anumite condiții poate să nu mai 
fie în altele, că orice formă de con
strucție socialistă care se înfăptuieș
te într-o țară sau alta corespunde 
unor realități istorice, unor cerințe 
concrete de dezvoltare.

Se adîncește criza de sis
tem a capitalismului. Adese‘ 
ori, apologeții orinduirii capitaliste 
încearcă să nege perspectivele alter
nativei socialiste, invocînd situația 
celor cîteva țări capitaliste avansate 
economic, aflate in „virful pirami

dei". Aceasta constituie însă o ten
tativă de eludare a adevărului isto
ric, a mecanismelor profunde ale 
dezvoltării sociale.

Se eludează astfel, în primul rînd, 
faptul că dezvoltarea acestor citorva 
țări nu face decit sg ascută și mai 
mult contradicția iremediabilă dintre 
relațiile de producție vechi, capita
liste, și caracterul social, considera
bil de pronunțat, al forțelor de pro
ducție. Este adevărat, s-au făcut în
cercări de a se mai „relaxa" frîna 
acestor relații prin recurgerea la va
riantele de așa-zis „capitalism popu
lar", dar acestea nu pot și nici nu au 
putut știrbi cu nimic caracterul pri- 
vat-capitalist, deci istoricește peri
ndat al. proprietății asupra mijloace
lor de producție.

Fenomenele ce s-au extiijs și s-au 
adîncit in ultimele decenii, departe 
de a fi aspecte ale unei „banale" cri
ze economice ciclice, sint manifes
tări ale unei crize de sistem care 
mai permite anumite creșteri inegale, 
dar lente și cu repetate tendințe de 
recădere. De altfel, ca o paranteză, 
este interesant de remarcat relația 
dintre rolul de frînă al proprietății 
privat-capitaliste și, cursa înarmări
lor. Dacă principalele țări capitaliste 
se mențin în postura de adepte ale 
cursei înarmărilor, aceasta are nu 
numai o motivație politică — tendința 
spre dominație, promovarea politicii 
de forță, anticomunismul etc. — ci și 
o motivație economică. Există o te
mere reală că prin convertirea in
dustriei militare in producție ci
vilă s-ar produce o considerabilă 
agravare a fenomenelor de supra
producție, închiderea de întreprin
deri civile, noi creșteri considerabile 
ale șomajului, seisme sociale. Prac
tic, capitalismul se află intr-un sta
diu în care ii este convenabil să 
„înghețe" și să irosească prin înar
mare resurse imense — în totală o- 
poziție cu sistemul socialist, care își 
verifică legitimitatea istorică și 
perspectiva de viitor și prin faptul 
că, realizind și perfecționînd con
cordanța dintre relațiile de producție 
și caracterul forțelor de producție, 
creează acestora un cîmp nelimitat 
de dezvoltare. Pentru viitorul ome
nirii este legitimă și valabilă acea 
orinduire care este capabilă in mod 
organic, nu conjunctural, să folo

sească potențialul de producție creat 
de societate în interesul acesteia — 
și nu să-1 îndrepte spre o utilizare 
cu consecințe catastrofale.

O realitate fundamentală — frec
vent evidențiată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — este aceea că 
dacă în perioada elaborării tezelor 
de bază ale socialismului științific 
orînduirea capitalistă cunoscuse un 
anumit avint, legat în mare măsură 
de formarea imperiilor coloniale, iar 
în epoca ulterioară de formarea ca
pitalului monopolist de stat și tre
cerea Ia stadiul imperialist, ceea ce 
a asigurat considerabile resurse pen
tru finanțarea și dezvoltarea siste
mului, în prezent starea economică și 
resursele de care dispun țările avan
sate economic sint nemijlocit legate 
de uriașele supraprofituri obținute 
prin spolierea și exploatarea neo- 
colonialistă a unui număr imens de 
state. Pe bună dreptate, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat că 
profiturile obținute din această ex
ploatare neocolonialistă întrec cu 
mult profiturile spolierii coloniale 
de pe timpuri !

Dar, așa cum subliniază mereu 
partidul nostru, dezvoltînd sistemul 
exploatării neocolonialiste prin cele 
mai diverse mijloace .— începind cu 
„foarfecele" prețurilor, politica fi
nanciară, politica creditelor, dobîn- 
zilor înalte, interzicerea sau bloca
rea accesului la tehnologia modernă, 
racolarea specialiștilor etc. — țările 
capitaliste occidentale nu fac decît 
să ascută in mod paroxistic contra
dicția dintre bogați și săraci pe plan 
mondial. De altfel, in repetate rin- 
duri, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat că această contradicție 
dintre statele bogate și cele sărace 
tinde să devină o principală contra
dicție in lumea contemporană. Or, 
o asemenea contradicție nu își poate 
găsi soluționarea decit numai și nu
mai prin afirmarea variantei socia
liste de dezvoltare a omenirii.

Opțiuni precumpănitoa
re ale țărilor în curs de dez
voltare Este Știut că un mare nu
măr de țări în curs de dezvoltare, 
care cuprind majoritatea omenirii, 
se orientează tot mai mult spre răs
punsuri de tip socialist în legătură 
cu perspectivele lor de viitor. Aflate 
in fața dilemei istorice — a păși pe 
calea capitalistă sau pe cea socialis
tă — țările in curs de dezvoltare, a 
căror evoluție va marca, in viitorul 
nu prea îndepărtat, întreaga configu
rație a planetei, se pronunță in tot 
mai mare măsură pentru forme și 
metode, adeseori pentru prefaceri 
structurale, de natură socialistă. Se 

poate astfel spune că viitorul ome
nirii, alternativa politică a planetei 
vor fi determinate tocmai de evolu
ția popoarelor, incluzind miliarde de 
oameni din țările socialiste de acum 
și din cele in curs de dezvoltare.

Este un fapt de necontestat că în
tr-un mare număr de asemenea țări 
sînt preconizate formule socialiste, 
se aplică experiențe socialiste, se 
află la guvernare partide poli
tice ce se intitulează ca atare , și 
promovează experimente de natură 
să evite calea capitalistă. Este foar
te adevărat că nu puține din ase
menea experimente nu s-ar include 
în „concepția clasică" despre socia
lism, ba chiar ar putea fi considerate 
de unii drept „erezii". Dar aceasta ar 
fi o eroare fundamentală. pentrti că, 
așa cum a reliefat statornic tovară
șul Nicolae Ceaușescu, teza esenția
lă despre diversitatea imensă a for
melor de trecere de la capitalism la 
socialism presupune o bogăție 
inepuizabilă de metode, experiențe, 
soluții extraordinar de variate, de 
natură să depășească considerabil 
previziunile atit de înguste, de pe 
timpuri, despre diversitate. De altfel, 
nu trebuie uitat că. astăzi, nici nu 
mai poate fi susținută ideea unui 
„model obligatoriu" sau „tip stan
dard" de socialism ; înseși țările so
cialiste dezvoltă un proces continuu 
de autoperfecționare a noii socie
tăți. potrivit condițiilor specifice, 
factorilor istorici caracteristici. Așa 
cum sublinia secretarul general al 
partidului nostru, diversitatea căilor 
de trecere la socialism, de edificare 
a noii orinduiri sociale, de aniicare a 
legităților generale la condițiile reale 
din fiecare țară dă o nouă dimen
siune și o nouă perspectivă dezvol
tării socialiste a lumii, îmbogățește 
tezaurul teoriei și practicii revolu
ționare.

Relații internaționale ca
litativ superioare. In concePtia 
partidului nostru, mereu subliniată 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
socialismul reprezintă singura alter
nativă a dezvoltării libere a omeni
rii. deoarece este orînduirea care, 
prin însăși natura sa. este nu numai 
capabilă, ci și organic determinată 
spre a instaura relații superioare în
tre state, bazate pe egalitate și res
pect reciproc, de natură a asigura 
o cooperare general avantajoasă în 
condiții de pace. Astăzi, din ce în ce 
mai mult se impune ideea necesită
ții statornicirii unei noi ordini eco
nomice mondiale, dar este indubita
bil că realizarea acestui obiectiv 
comportă, totodată, afirmarea unei 
noi ordini politice. Iar o asemenea 
ordine politică nu poate fi decît o 
amplă democratizare a relațiilor in- 

* ternaționale. de natură să înlesneas
că și să favorizeze procesul de dez
voltare progresistă a omenirii. De 
aceea, la întrebarea cardinală : cui 
va aparține viitorul, capitalismului 
sau'socialismului'? — răspunsul mu 
poate fi decit că va aparține acelei 
orinduiri capabile să aducă cu sine 
progresul general al popoarelor, li
chidarea împărțirii acestora in săraci 
și bogați. eliminarea discriminărilor 
și inegalităților dintre state și. mai 
presus de toate, eliminarea războa
ielor din viața societății, statorni
cirea păcii ca stare normală și per
manentă a relațiilor dintre țări și 
popoare.

Este convingerea partidului nos
tru că, prin realizările obținute, 
prin rolul pe care îl au in via
ta internațională. prin ponderea 
crescîndă ce o dețin in economia 
mondială, țările socialiste dispun de 
posibilitatea de a soluționa. în cola
borare. problemele fundamentale file 
dezvoltării lor multilaterale si ridi
cării bunăstării popoarelor lor. con
lucrarea dintre aceste state constitu* 
ind. totodată, un factor major în 
apărarea independenței. în lunta 
pentru înfăptuirea dezarmării și în
lăturarea primejdiei unei catastrofe 
nucleare, pentru asigurarea păcii în 
lume.

Validat de practica istorică, pre- 
zentîndu-se cu o vastă și mereu 
crescîndă zestre materială și spiri
tuală. trecînd prin stadii succesive 
de dezvoltare și perfecționare, crote- 
du-si necontenit noi perspective de 
înflorire multilaterală, socialismul, 
ca orindjiire socială, a acumulat o 
vastă experiență ce constituie un 

bun comun, o cucerire de dimen
siuni istorice a tuturor popoarelor 
ce făuresc noua orinduire, promo- 
vînd. în același timp, cu putere me
sajul de un viguros optimism al 
unei civilizații superioare, spre care 
converg, în esență, fenomenele so
ciale cele mai profunde ale timpului 
nostru, spre care sînt îndreptate 
speranțele a milioane și milioane de 
oameni, a maselor populare de pre
tutindeni. Acest tezaur comun în
corporează, ca o contribuție de deo
sebită valoare, experiența amplă și 
originală a României, concepția cu
prinzătoare. profund științifică a 
secretarului general al partidului nos
tru. tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu 
privire Ia făurirea noii orinduiri, la 
strategia și tactica de luptă, mereu 
nuanțată și îmbogățită de cerințele 
vieții pentru materializarea plenară 
a ideilor mărețe ale socialismului 
științific — expresii concrete și sem
nificative ale îmbogățirii practicii 
revoluționare, a teoriei materialist
dialectice de transformare a' lumii 
în epoca noastră.
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