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în toate colectivele de muncă, maximă mobilizare pentru

Îndeplinirea exemplară a planului
PE UL TIMUL TRIMESTRU, PE ÎNTREGUL AN!

încheind In această săptămină cel 
de-al IlI-lea trimestru al anului, 
oamenii muncii din fiecare între
prindere, din fiecare județ și sector 
de activitate au. fără îndoială, con
știința răspunderii sporite ce le re
vine in continuare pentru îndepli
nirea exemplară, la toți indicatorii 
cantitativi și calitativi, a sarcinilor 
de plan deosebit de mobilizatoare 
din ultima parte a celui de-al trei
lea an al actualului cincinal. Activi
tatea desfășurată în perioada care a 
trecut din acest an, experiența acu
mulată în aplicarea măsurilor sta
bilite de conducerea partidului, la 
indicația și sub directa îndrumare a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, pen
tru perfecționarea mecanismului 
economico-financiar, Întărirea auto- 
gestiunii și autoconducerii muncito
rești constituie baze solide pentru 
activitatea viitoare, astfel că prin 
întărirea ordinii și disciplinei, prin- 
tr-o amplă și susținută mobilizare a 
tuturor forțelor, a tuturor oamenilor 
muncii, în frunte cu comuniștii, pre
vederile de plan pe trimestrul IV și 
pe întregul an pot fi realizate inte
gral, în, unele domenii și județe 
chiar cu importante depășiri, în 
strînsă concordanță eu interesele 
fiecărui colectiv și ale economiei în 
ansamblul ei.

în ultimul timp. In ședințele Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., desfășurate sub președinția 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, s-au 
analizat sistematic rezultatele obți
nute In producție și. totodată, s-au

stabilit o serie de măsuri concrete 
pentru mai buna organizare a mun
cii, pentru mobilizarea forțelor ma
teriale, tehnice și umane disponibi
le, pentru îmbunătățirea de ansam
blu a activității productive și înde
plinirea în cit mai bune condiții a 
sarcinilor stabilite. Cu aceste prile
juri s-au evidențiat, desigur, rezul
tatele bune obținute, dar în același 
timp s-a atras atenția și asupra 
neajunsurilor manifestate in unele 
sectoare ale economiei, au fost cri
ticate lipsurile din activitatea con
ducerilor unor ministere, consilii de 
coordonare pe ramură, centrale in
dustriale și întreprinderi care nu au 
acționat cu întreaga răspundere pen
tru asigurarea tuturor condițiilor 
necesare desfășurării ritmice, la ni
velul prevederilor de plan, a produc
ției.

Acum, o dată cu Începerea celui 
de-al IV-lea trimestru al anului, do
vada cea mai elocventă a înțelegerii 
și transpunerii in practică a orien
tărilor și sarcinilor subliniate de 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, o consti
tuie îndeplinirea ritmică și integrală 
a tuturor indicatorilor de plan, 
asigurîndu-se utilizarea cu maxi
mum de randament a mașinilor ș! 
utilajelor, încadrarea strictă în con
sumurile normate de materii prime 
și materiale, combustibili și energie, 
creșterea mai accentuată a producti
vității muncii, reducerea costurilor 
de fabricație și rentabilizarea tutu
ror produselor, în general — spo
rirea eficidnței economice. Iată de

ce fiecare din zilele care au mal ră
mas pînă la sfîrșitul anului trebuie 
folosită din plin, în așa fel încît rit
mul producției să crească neconte
nit, recuperîndu-se in cit mai scurt 
timp restanțele care există, iar acolo 
unde cerințele economiei o impun, 
să se realizeze producții suplimentare 
cit mai mari. Pentru aceasta, orga
nele și organizațiile de partid, con
siliile oamenilor muncii din între
prinderi. conducerile centralelor șl 
ministerelor, activiștii și factorii de 
răspundere din fiecare județ au da
toria să analizeze temeinic, cu exi
gență comunistă, activitatea desfășu
rată în cele trei trimestre care au 
trecut din acest an și, pe această 
bază, să ia cele mai eficiente mă
suri pentru perfecționarea propriu
lui stil și metode de muncă, pentru 
întărirea ordinii și disciplinei, pentru 
asigurarea tuturor condițiilor ne- 
oesare în vederea desfășurării ritmice 
a producției și îndeplinirea exempla
ră a sarcinilor de plan pe trimes
trul IV și pe întregul an, ceea ce va 
permite și o temeinică pregătire a 
producției anului viitor.

Experiența unităților fruntașe în 
întrecerea • socialistă, care și-au în
deplinit și depășit sarcinile de plan 
în perioada care a trecut din acest 
an, demonstrează cu puterea de ar
gumentare a faptelor că nu există 
cauze obiective care să determine 
nereălizarea sarcinilor stabilite. Iar 
asemenea exemple pot fi date, prac
tic. din toate domeniile de activita
te : din industria extractivă și ener
getică, din chimie și petrochimie.

metalurgie șl construcția de mașini 
și investiții. De asemenea, în fiecare 
județ există întreprinderi care și-au 
îndeplinit și depășit planul la pro
ducția fizică și export, care înregis
trează indici superiori în folosirea 
mașinilor și instalațiilor din dotare, 
care au redus substanțial costurile 
de fabricație și au obținut însemna
te sporuri de producție țjrin creș
terea productivității muncii. Numai 
că, în aceleași ramuri și în aceleași 
județe, rezultatele obținute diferă 
destul de mult de la o unitate la 
alta. Iar toate aceste diferențe — 
care determină diminuarea realiză
rilor pe ansamblul fiecărei ramuri 
și fiecărui județ, iar în final pe an
samblul economiei naționale — se 
datorează, evident, -numai și numai 
stilului diferit de muncă al organe
lor și organizațiilor de partid, al ca
drelor de conducere, al organisme
lor democrației muncitorești, al ac
tiviștilor, care nu au acționat întot
deauna cu suficientă hotărîre și dă
ruire pentru soluționarea operativă, 
eficientă a problemelor care au apă
rut la un moment dat, în mod ine
rent, in procesul tot mai complex al 
producției.

De aici, cerința subliniată tn 
repetate rinduri de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu de a se acorda o 
atenție deosebită creșterii răspun
derii in muncă a organelor și orga
nizațiilor de partid, a cadrelor, a tu
turor comuniștilor, a tuturor munci
torilor și specialiștilor, perfecționă-
(Continuare in pag. a 11-a)

■Condițiile prielnice din toată țara

trebuie folosite din plin pentru

Intensificarea 
însămînțării griului

• In județele din zona a doua agricola este nevoie de o 
puternică mobilizare a forțelor pentru încheierea în cel mai 
scurt timp a însămînțării griului

• Condițiile sînt prielnice pentru ca în celelalte zone însâ- 
mînțarea cerealelor păioase să se termine cel tîrziu pînă la 10 oc
tombrie

• Cerința esențială o constituie realizarea și depășirea vi
tezelor stabilite la semănat, prin eliberarea grabnică a terenurilor, 
sporirea numărului de tractoare la arat și efectuarea lucrărilor de 
pregătire a solului în două schimburi sau în schimburi prelungite
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STADIUL ÎNSĂMÎNȚĂRII GRIULUI, în procente, pe județe, în seara 
zilei de 30 septembrie (date comunicate de Ministerul Agriculturii).

Din datele comunicate de Ministerul Agri
culturii rezultă că pînă in seara zilei de 30 
septembrie griul a fost semănat pe 31 la sută 
din suprafața planificată. Forțele de care dis
pun unitățile agricole permit ca întreaga su
prafață cu cereale păioase de toamnă să fie 
lnsămînțată pînă la data de 10 octombrie.

Timpul este acum deosebit de prielnic pen
tru intensificarea la maximum a semănatu
lui și tocmai de aceea este absolut obliga
toriu ca la arat și la pregătirea terenului să 
fia repartizate toate tractoarele disponibile,

iar activitatea mecanizatorilor să fie orga
nizată în două schimburi sau în schimburi 
prelungite, astfel încît să se creeze avansul 
necesar spre a se putea lucra cu întreaga 
capacitate a semănătorilor. In această peri
oadă. crearea condițiilor tehnice și organi
zatorice pentru accelerarea semănatului con
stituie o îndatorire de cea mai mare răspun
dere pentru organele și organizațiile de par
tid, organele agricole județene șl conducerile 
unităților agricole.

Oamenii muncit de la cunoscuta întreprin
dere de utilaj chimic „Grivița Roșie" din Ca
pitală și-au depășit în acest an, ritmic, lună 
de lună, sarcinile de plan la producția destina
tă exportului. De remarcat că bunele rezultate 
obținute în muncă se datoresc aplicării unul 
complex de măsuri tehnico-organizatorice care 
vizează introducerea unor tehnologii moderne 
de fabricație, respectarea disciplinei tehnologice 
și îmbunătățirea continuă a calității produselor. 
In ultima perioadă, s-au livrat partenerilor de 
peste hotare importante cantități de utilaje șl 
instalații complexe. Răcitoarele cu aer, evapo- 
ratoarele. schimbătoarele de căldură, decantoa- 
rele pentru propan — sînt numai cîteva dintre 
produsele cele mal solicitate în țară și la 
export.

In imagine : strungarii de Înaltă calificare 
Alexandfu Gheorghe și Alexandru Dumitru, 
Împreună cu maistrul Nicolae Sabin și șeful de 
brigadă Stellan Nisipeanu verifică, executarea 
unui subansamblu, piesă componentă a unul 
schimbător de căldură ce se va livra la export. 
(Eugen Dichiseanu).

TEZELE PENTRU PLENARA C.C. AL P.C.R?

-PROGRAM REVOLUȚIONAR DE MUNCĂ 
PENTRU PARTID, PENTRU POPOR

Calitatea este semnul distinc
tiv al actualei etape de dez
voltare economico-socială a 
țării. De fapt, este condiția fun

damentală a dezvoltării. Viața 
arată că rezultate cu adevărat 
bune se obțin numai In acele în
treprinderi in care s-a Înțeles că 
aceasta a devenit un „stîlp de 
rezistență" al activității productive. 
Soliditatea acestui „stîlp". adică a 
calității, are o importanță hotări- 
toare pentru un 
daj alcătuit din 
producție fizică 
și producție-mar- 
fă, productivita
te, rentabilitate, 
eficientă econo
mică.

Dacă produ
sele realizate in 
procesul muncii 
nu sînt de bună 
calitate, toți cei
lalți 
pierd 
cesta 
tivul 
Tezele din 
lie acordă o în
semnătate deo
sebită proble
melor nivelului 
petitivității. în 
programatic, care 
larg in organizațiile de partid, in 
toate colectivele de oameni ai 
muncii, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a subliniat : „Trebuie să organi
zăm mai bine întrecerea intre în
treprinderi pentru o producție de 
înaltă calitate". Se desprind, de 
aici, o serie de idei de mare actua
litate. Consemnăm cîteva dintre 
ele : produsele, oglinzi ale calității 
muncii, să fie din ce in ce mai 
bune ; să fie înlăturat anonimatul 
întreprinderilor, in s.ensul că fie
care colectiv să răspundă tn fața 
întregii națiuni pentru realizările 
«ale ; marca fabricii să însoțească 
pretutindeni produsele, atît pe pia
ța internă, cît și pe 
ca o carte de vizită 
colectiv. Un fapt se 
fl bine Înțeles : acela 
litate, condiție fundamentală in 

^actuala etapă, nu poate fl desprln-

întreg eșafo-

să de organizarea muncii șl de 
modernizarea producției.

Sînt numeroase direcțiile de 
acțiune deschise de expunerea 
secretarului general al partidului. 
Este cunoscut faptul că au fost 
elaborate, din Inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. ample progra
me de organizare și moderni
zare a întregii noastre economii 
— proces de anvergură, menit să 
revoluționeze viața economică, să 
asigure ridicarea muncii la cotele

NICOLAE CEAUȘESCU — și să 
trecem la prezentarea acestora, cum 
se spunea pe timpuri, cu marca fa
bricii". Este limpede, așadar, că 
marca fabricii devine nu numai o 
tăbliță lipită pe strungul de Arad, 
pe autoturismul de Pitești, pe 
tractorul de Brașov, ci o emblemă 
de conștiință, prin care un colectiv 
muncitoresc se prezintă țării și, 
cazul produselor de export, 
prezintă lumii.

Modernizarea

în 
se

factori iși 
sensul. A- 

este și mo- 
pentru care 

apri-
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expresie a conștiinței înaintate• • • A

tehnlc, ale com- 
acest document 
este dezbătut pe

cea externă, 
a întregului 
cere insă a 
că noua ca-

noii calități, să determine creșteri 
superioare în sfera productivității 
muncii și eficientei economice. în
treaga problematică a moderni
zării, înscrisă intr-un univers des
chis, vizind introducerea progre
sului tehnic prin mașini noi ori 
modernizate, prin mecanizare, au
tomatizare șl robotizare, prin teh
nologii de mare eficiență. este 
subordonată unui factor suprem : 
produsul. Realizarea in condiții 
superioare de calitate a produsului 
— cu tot ceea ce reprezintă el s 
performanțe, fiabilitate, costuri, 
beneficii — constituie scopul fun
damental al modernizării. Iar în, 
această direcție, așa cum se subli- 

esențiale. Calitatea se situează, 
acum, pe primul plan ; prin trăsă
turile lui caracteristice, orice pro
dus devine cartea de vizită a unui 
anumit colectiv muncitoresc. „Să 
înlăturăm uniformitatea, anonima
tul prezentind produsele ca un tot 
unitar pe ramură — arăta tovarășul

fl 
da 
st 
de

producției ar 
însă lipsită 
eficiență fără 
fie însoțită 
perfecționarea or
ganizării. Adie# 
de optimizarea, 
la parametrii exi
gențelor actuale, 
a acelui ansam
blu de metode și 
tehnici prin care 
se realizează con
ducerea in bune 
condiții a pro
ducției șl a mun
cii. Dar și prin 
folosirea cu ma
ximă eficiență a 
forței de muncă, a 
mașinilor și uti

lajelor, • timpului, asigurarea mij
loacelor tehnice necesare proce
sului de producție, întărirea or
dinii și disciplinei.

Desigur, programele de moderni
zare a producției, de perfecționare 
a organizării muncii se referă cu 
precădere la industrie. Dar, în 
spiritul cerințelor cuprinse tn 
Tezele din aprilie, procesul de or
ganizare și modernizare se extinde 
și în alte ramuri, pătrunde în în
treaga economie. în agricultură, 
bunăoară, perfecționarea organi
zării munclj devine un Imperativ 
iii condițiile înfăptuirii obiectivelor 
noii revoluții agrare.

știința de a lucra și a obține re
colte cît mal bune. Rolul de
cisiv, hotăritor, a precizat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, 11 au oamenii :

Adrian VASILESCU
(Continuare in pag. a IV-a)

„Copiii slnt oglinda in 
care ne privim sufletul". 
Aceste cuvinte, pe care 
le-am găsit într-o carte 
cu proverbe românești, 
m-au făcut să mă gîn- 
desc. acum, la puțină 
vreme de la începerea 
noului an de Invățămînt, 
la copii șl la copilărie. E 
un gînd născut din starea 
de sărbătoare a inimii pe 
care ne-o dăruiește un 
asemenea început. Mă 
gindesc la copilărie poate 
și pentru faptul că ora
șul in care trăiesc mi se 
pare mai plin ca oricind 
de chipurile si vocile co
piilor. care au luat parcă 
tn stăpînire străzile, par
curile. sălile cinemato
grafelor si. desigur, șco
lile.

Și poate nu greșesc 
spunind că acum, in a- 
ceste zile de toamnă. În
treaga țară mi se pare 
răsfrintă prin fereastra 
imaculată a copilăriei. 
Da. întreaga țară, cu cîm- 
pii. cu ape. cu munți, cu 
orașe și sate, cu strălu
cirea marilor cetăti ale 
focului, mi se pare a fi o 
poartă deschisă către co
pilărie, către tinerețe. Ei.

copiii, «Int eemnul ade
vărat al speranței șl al 
bucuriei, al perpetuei re
înnoiri. al dăinuirii șl vii
torului patriei, care trece, 
ca o torță nestinsă, tn 
mîinile lor, ei care azi 
trăiesc bucuria jocului, a 
muncii și a învățăturii, a

dăinuirii și devenirii 
noastre. Mi-i amintesc, 
de pildă, pe copiii din Bo- 
tiza Maramureșului, care 
veniseră la Muzeul satu
lui si de artă populară 
din București pentru a 
ne arăta nouă, celor pre- 
zenti acolo, ca si tării in-

Tinerii, viitorul patriei
copilăriei deschise ca o 
tulburătoare corolă către 
cunoaștere, către viață. 
Mă gindesc la copiii țării 
și-mi vin in minte chipu
rile lor. privirile lor de 
o fascinantă limpezime, 
în care poți citi, ca 
în oglinda .nesecată a 
unei fermecate fintini, 
viitorul nostru, al tutu
rora. Mă gindesc la ei și 
in minte îmi vin multi 
dintre copiii pe care i-am 
întîlnit de-a lungul aces
tor ani. fiecare dintre ei 
purtind pe chip și în su
flet un semn al aparte
nenței la acest pămînt al

tregi. că ei știu să ducă 
mai departe, cu talent si 
venerație, tradițiile buni
lor și străbunilor lor. in 
fibra lor cea mai adîncă 
și mai autentică.

I-am cunoscut și pe 
copiii Drăgușului — acel 
sat românesc de la poa
lele Făgărașilor — nepoți 
ai eroilor filmului reali
zat de echipa de cercetă
tori condusă de profeso
rul Dimitrie Guști in 
urmă cu mai bine de o 
jumătate de secol, și am 
fost realmente impresio
nat de dragostea lor pen
tru lumea satului și pen

tru tradițiile ei. La Si 
biu, printre copiii unei 
grădinițe, am cunoscut 
cîțiva mici artiști care 
visează să devină pictori 
adevărați și care m-au 
invitat să vizitez mica 
lor expoziție, din tablou
rile căreia am reținut un 
îndemn : să fie pace.

Multi alți copii minu
nați mi-a fost dat să in- 
tîlnesc , în călătoriile 
mele. Muzicieni talentațl 
și poeți, matematicieni și 
electroniști, minți visă
toare, cu care ne mîn- 
drim toți și care vor fi 
oamenii țării de mîlne. 
Mă plec de aceea în fața 
lor, a tuturor acestor 
purtători ai viitorului 
nostru, și le spun : să vă 
fie sufletul mereu o fe
reastră deschisă spre pa
trie și spre cunoaștere, 
să aveți multe și fru
moase împliniri, urmînd 
nobilul îndemn : „învă- 
țați, învățați și iar învă- 
țați".

Mircea Florin 
SANDRU- y

în funcția de președinte al Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.

Tovarășului MIHAIL SERGHEEVICI GORBACIOV
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, 

Președintele Prezidiului Sovietului Suprem 
al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste

Dragă tovarășe Gorbaciov,

Iml este deosebit de plăcut să vă adresez, In numele 
Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al 
Consiliului de Stat și al meu personal, cele mai cordiale 
felicitări și cele mai bune urări cu prilejul alegerii dum
neavoastră in înalta funcție de președinte al Prezidiu
lui Sovietului Suprem al Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste.

Partidul și statul nostru acordă o Importanță deose
bită dezvoltării continue a relațiilor tradiționale de 
prietenie și bună vecinătate și colaborării româno-so- 
vietice pe multiple planuri, ceea ce corespunde pe de
plin intereselor fundamentale ale popoarelor și țărilor 
noastre, cauzei nobile a socialismului și păcii.

Constatind cu deplină satisfacție cursul ascendent a! 
relațiilor de prietenie intre Partidul Comunist Român șl 
Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, intre Republica

Socialistă România si U.R.S.S., în spiritul înțelegerilor 
convenite cu prilejul întilnirilor noastre de la București 
și Moscova, îmi .exprim convingerea că acestea se vor 
dezvolta și mai mult în viitor, spre binele și bunăstarea 
popoarelor român $i sovietic, al conlucrării rodnice din
tre țările noastre pe arena internațională, în interesul 
cauzei socialismului și păcii, înțelegerii și colaborării în
tre toate națiunile lumii.

Adresindu-vă, incă o dată, cele mai sincere si calda 
urări de succes în activitatea dumneavoastră, folosesc 
acest prilej pentru a transmite comuniștilor, tuturor oa
menilor muncii din Uniunea Sovietică urarea de noi în
făptuiri in opera de edificare a societății socialiste șl 
comuniste, de traducere in viață a hotărîrilor Congresu
lui al XXVII-lea si ale celei de-a XIX-a Conferințe Unio
nale ale P.C.U.S.

I 
Cu salutări tovărășești,

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
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Din experiența fruntașilor
*

pentru roadele acestei toamne, pentru recolta viitoare
în întrecerea socialistă

ECHIPA DE REPORTERI AI „SCÎNTEII“ TRANSMITE DIN JUDEȚUL ARAD
în cîmpiile și in zonele colinare ce formează peri

metrul agricol al județului Arad se adună din nou 
roadele toamnei și se pregătește cu grabă,_ dar și cu 
răspundere, viitoarea recoltă de cereale păioase. Cu 
forțele mecanice, cu puterea brațelor trebuie să se 
siringă în această toamnă recolta de pe aproape 
140 000 hectare cultivate cu porumb, soia, sfeclă de 
zahăr, cartofi și plante furajere și, concomitent, să se 
pună sub brazdă sămința de grîu, orz și orzoaică pe

mai bine de 100 000 hectare. „Este vorba de un volum 
foarte mare de muncă — ne spune tovarășul Dumitru 
Diaconescu, directorul general al direcției agricole — 
dar și mai mari sint forțele și hotărirea noastră de a 
stringe în perioada stabilită și fără pierderi tot ce a 
rodit pămîntul și, totodată, să asigurăm condițiile ne
cesare realizării producțiilor sporite de cereale păioase 
prevăzute pentru anul 1989“.

RITMURILE ÎNALTE DE LUCRU DAU
adevărata măsură a hărniciei

Sint zile de toamnă ideale pentru 
munca cimpului pe tot cuprinsul 
județului Arad. Și spre cinstea lor 
agricultorii de aici transformă aces
te condiții in alese fapte de muncă. 
Un prim asemenea fapt il constituie 
încheierea semănatului orzului și 
orzoaicei pe intreaga suprafață pre
văzută de 26 600 hectare. Un altul 
se concretizează în ritmurile înalte 
ce se înregistrează acum la culesul 
sfeclei de zahăr și al porumbului în 
special, cultură la care se depun 
eforturi deosebite pentru strîngerea 
grabnică a celor 50 000 hectare ce 
reprezintă premergătoare pentru 
viitoarea recoltă de grîu. Pînă la 
această dată au fost recoltata 
36 000 hectare cu porumb și aproa
pe 4 000 hectare cu sfeclă de zahăr, 
suprafețe destul de mari, dar care 
sint totuși apreciate de către co
mandamentul județean ca insuficien
te dacă ținem seama că termenul 
limită pentru însămințarea lor se 
apropie cu repeziciune. Măsurile re
cent adoptate pentru impulsionarea 
acestor lucrări — și ne referim în 
mod deosebit la suplimentarea forțe
lor manuale la cules (inclusiv prin 
ajutoare cu forțe din sectoarele nea
gricole). dar și la mai buna folosire 
a combinelor, sint de natură să ducă 
la realizarea unei viteze zilnice de 
cel puțin 6 500—7 000 hectare, ritm ce 
asigură un front larg de lucru trac
toarelor ce lucrează la arat, la pre
gătirea terenului și Ia semănat.

După ce vedem ce forțe mari sint 
mobilizate in cîmp la Sintana. Peci- 
ca. Nădlac, Felnaș, Chișineu Criș, Șei- 
tin și Lipova și cit de bine organizat 
acționează acestea la culesul porum
bului, sfeclei de zahăr, legumelor și. 
fructelor, ne îndreptăm spre una din 
zonele județului, care, in mod normal, 
ar trebui să se caracterizeze prin cea 
mai intensivă agricultură : consiliul 
agroindustrial Curtici. Dar. cu o 
singură excepție, unitățile agricole de 
aici sînt incă departe de iilvelUl. de 
productivitate ațin» de cooperativele 
agricole ce se situează în fruntea a- 
griculturii ipiflștLțJu^sNyj.„ng-atpi.siA-. 
drentat insă spre aceasta zona tocmai 
l»?ntru excepția amintită și care se 
referă de fapt la cooperativa agrico
lă „Lumea Nouă" din Curtici. Tre
cem. rind pe rînd. pe la locurile 
unde se adună sfecla, porumbul, le
gumele și soia, și rămînem impresio
nați nu numai de spiritul de ordine 
Si disciplină în care fiecare

echipă sau microformație de coo
peratori iși făceau datoria, ci mai 
ales de frumusețea și bogăția lanu
rilor. Am văzut aici parcele care 
dau și peste 70 țone de sfeclă de 
zahăr la hectar, altele de porumb 
unde nivelul producției este dublu 
în comparație cu cel înregistrat anul 
trecut. O producție bună și foarte 
bună s-a obținut la griu și orz, in 
timp ce estimările la soia depășesc 
cu mult cele mai optimiste aștep
tări. Iar tot acest salt s-a realizat 
în mai puțin de doi ani, mai pre
cis din momentul în care in frun-

CARE ESTE TOTUȘI
A CULTURILOR IN

întrebarea ne-a fost sugerată de 
justificările pe care unii dintre in
terlocutorii noștri Încercau să le dea 
actualului decalaj între suprafețele 
care la această dată trebuiau să fie 
gata pregătite pentru semănatul 
griului și cele care se află efectiv 
în această stare absolut obligatorie 
de acum. Fapt este că, din motive 
la care ne vom referi in rîndurile 
ce urmează, acum, cind au mai ră
mas mai puțin de 10 zile pină la 
încheierea campaniei de insămințări, 
in județul Arad mai sint 10 000 hec
tare pe care nu s-au putut execu
ta nici măcar arăturile. Și aceasta 
nu atit din vina agricultorilor de 
aici. în cauză se află modul defec
tuos in care a fost gindită structu
ra culturilor, mai precis faptul că 
ponderea nefiresc de mare, peste- 64 
la sută, a plantelor cerealiere o- 
bligă adesea să se practice un a- 
solament foarte scurt, de numai doi 
ani, cu toate consecințele păgubi
toare pe care poate să le aibă o ast
fel de rotație a culturilor. într-o 
asemenea structură, în rare plante
le tehnice și leguminoasele alimen
tare ce intră în asolament cu ce- 
peale abia ocupă 18 la sută, in mod 
obligatoriu trebuie semănate cu grîu 
după porumb cel puțin 50 000 hec
tare. Ce presupune aceasta 1 -în pri
mul rind. o creștere nefirească a 
ponderii hibrizilor timpurii (pînă la 
50 la sută), lucru imposibil de rea
lizat in condițiile in care județul 
Arad, pentru a-și realiza producții
le planificate este obligat să se pro-

tea acestei unități a fost ales In
ginerul Dimitrie Muscă, un specia
list nu numai ambițios, dar șl 
foarte bine pregătit profesional. Am
biția lui este aceea de a dovedi că 
pe cernoziomul de la Curtici se pot 
realiza producții cel puțin la nive
lul celor de la Pecica. iar mijloa
cele prin care acționează in acest 
sens nu sint numai de ordin agro
tehnic, ci și economic. Asupra efi
cienței cîtorva dintre acestea aveam 
să ne convingem in lanurile de 
sfeclă, unde corelarea capacității de 
transport cu ritmul culesului se face 
îndeosebi pe seama numărului im
presionant de atelaje aflate perma
nent in cimp, dar și în grădina de 
legume, unde cu prețul unor efor
turi deosebite oamenii prelungeau 
starea de vegetație și de produc
ție a culturilor.

STRUCTURA OPTIMĂ 
JUDEȚUL ARAD?

fileze pe hibrizi tardivi șl semitar- 
divi. Sint însă ani în care, în par
tea colinară a județului Arad (unde 
se cultivă 30 la sută din cereale), 
pină la Începutul lui octombrie nu 
ajung la maturitate nici măcar hi
brizii timpurii. Or, in noile condiții 
in care bazele de recepție nu mai 
preiau porumbul cu umiditate ridi
cată ar fi păgubitor să fie forța
tă recoltarea acestor suprafețe în 
ideea depozitării provizorie a știu- 
leților în diferite spații ale unități
lor producătoare. Indicația coman
damentului județean pentru agricul
tură este ca incepînd din aceasta 
toamnă să nu se mai cultive nici 
măcar un hectar de griu după 
griu, această restricție deosebi
tă fiind impusă și de faptul 
că cea mai importantă zonă agri
colă a județului se află în partea de 
vest, zonă care ridică probleme deo
sebite în ce privește acțiunile ce 
trebuie întreprinse pentru preveni
rea unor boli și dăunători. în același 
timp, este deosebit de riscant să se 
meargă pe ideea că agricultura de 
aici va avea întotdeauna parte nu
mai de ani călduroși care vor, per
mite coacerea pînă la incep.utiil lu
nii octombrie inclusiv a hibrizilor de 
porumb semitardivi. Cum rezolvarea 
de fond a problemei este de com
petența organelor de specialitate, ră- 
mine ca acestea să studieze situația 
din toate punctele de vedere și pe 
baza concluziilor la care vor ajunge 
să adopte măsurile ce se impun.

Cu multă grabă și bine se lucrează acum in unitățile agricole din județul 
Arad, atit ia culesul porumbului, cit și la recoltarea și depozitarea tuturor 

resurselor de furaje

SE AȘTEAPTĂ RĂSPUNS LA 0 ÎNTREBARE 
PUSĂ ÎNCĂ DIN PRIMĂVARĂ

2.

- calea spre mai mult 
și mai bine

In județul Arad, acum, toate forțele mecanice disponibile sînt concentrate la executarea grabnică și de bună 
calitate a însămînțării griului Fotografii : Marcel Canciu

Se știe, județul Arad este unul 
dintre cei mai mari producători de 
sfeclă de zahăr din țară. Anul aces
ta, bunăoară, au fost cultivate aici 
peste 12 000 hectare, realizindu-se pe 
suprafețe întinse producții la nive
lul celor Obținute de unitățile agri
cole fruntașe din țară. Iată insă că 
incă din primăvară s-au făcut sim
țite aici consecințele unui anumit 
mod defectuos de zonare, care face 
de mai mulți ani să nu poată fi 
respectate principiile elementare de 
rotație a' culturii. Despre ce este 
vorba ? în dorința de a apropia cît 
mai mult producătorii de sfeclă in 
jurul fabricii prelucrătoare, cultura 
de sfeclă a fost concentrată intr-un 
număr restrins de unități agricole, 
situate in majoritatea lor în partea 
de cimpie a județului, aceasta și 
pentru că aici se obțin cele mai mari 
randamente la hectar. S-a ajuns ast
fel ca in unele cooperative agricole 
această cultură să ocupe chiar cite 
400 hectare, ceea ce in timp a creat 
probleme deosebit de serioase. în 
sensul că in multe unități a trebuit 
să se treacă la un sistem defectuos 
dp organizare a asolamentelor. Fapt 
este că, dătdrită acestei cauze sau 
altora, au apărut in ultimul an une
le probleme deosebite, care in unele 
cazuri și pe unele suprafețe au dus 
la compromiterea culturii Chiar ime
diat după semănat. Sesizind acest 
pericol, organele agricole jude
țene au apelat la sprijinul specia
liștilor din cercetare și din cadrul 
Ministerului Agriculturii nu numai 
spre a se depista cauzele acestei 
stări de lucruri, ci și pentru ca fac
torii respectivi să sprijine direcția 
agricolă in elaborarea unui studiu 
competent privind posibilitatea de a 
extinde cultivarea acestor plante și 
în zonele socotite pină acum mai 
puțin propice sfeclei de zahăr. Ce-i 
drept, la vremea respectivă a sosit 
la fața locului o comisie care prin 
probitatea profesională a oamenilor 
ce au compus-o putea da soluțiile 
cele mai bune în acest sens. Putea, 
dar propunerile lor nu sînt cunos
cute nici astăzi de producătorii de 
aici, care se pregătesc de acum să 
pună bazele noii producții de sfeclă 
cu aceeași incertitudine pe care au 
încercat-o și în primăvară, cind au 
fost obligați ca pe 30 la sută din 
suprafața cultivată să reînsămînțeze 
sfecla de cite 2—3 ori. Probabil că 
în cauză ar putea fi și calitatea 
necorespunzătoare a unor cantități 
de semințe. Numai că la Arad acest 
lucru nu se poate ști pentru simplul 
motiv că. în actuala organizare, in 
țară numai două laboratoare sînt

autorizate să emită certificatul de 
calitate pentru sămința de sfeclă și 
aceasta în condițiile in care fiecare 
județ dispune de laboratoare dotate 
cu tot ce este necesar in acest sens, 
laboratoare care de fapt fac anali
zele pentru toate celelalte semințe 
ce se folosesc in județul respectiv. 
Nu probabil, ci in mod sigur, orga
nele cu putere de decizie din cele 
două ministere care coordonează ac
tivitatea de producere și prelucrare 
a sfeclei de zahăr vor analiza cu 
mai multă răspundere această pro
blemă și vor lua măsurile ce se im
pun pentru înlăturarea unei aseme
nea anomalii.

Vineri seara, la comitetul județean 
de partid, la organele agricole ne-am 
întregit imaginea asupra strategiei 
desfășurării campaniei agricole de 
toamnă în județul Arad, am înțeles 
temeinicia măsurilor adoptate pentru 
a stringe repede si fără pierderi 
roadele acestei toamne, pentru a 
pregăti în cele mai bune condiții 
producția anului viitor. Așa după 
cum arătam, prima din lucrările 
campaniei de toamnă — însămînța- 
rea orzului și orzoaicei — este de acum 
încheiată. începind de la mijlocul 
săptăminii. pe măsură ce tot mai 
multe lanuri au ajuns la maturitate, 
s-a extins mult aria recoltării po
rumbului. in timp ce culesul sfeclei 
de zahăr a ajuns să se desfășoare 
acum conform cu graficul stabilit. 
Spunem acum, pentru că in prima 
parte a săptăminii. citeva zile la 
rind. fabrica a trebuit să funcționeze 
sub capacitatea nominală tocmai da
torită neasigurării materiei prime. 
Din această săptămină a inceput si 
semănatul griului, lucrare care s-a 
executat pină acum pe mai bine de 
20 la sută din suprafața prevăzută, 
în condițiile în care arăturile pentru 
Insămințări se apropie de sfirșit, 
problema cea mai importantă rămine 
asigurarea frontului de lucru pentru 
semănători, fapt absolut posibil de 
realizat in actualele condiții ideale 
în care se lucrează pămîntul.

Putem spune deci că în județul 
Arad campania agricolă de toamnă 
a inceput și se desfășoară in condiții 
bune, ceea ce probează din plin 
seriozitatea cu care organele si orga
nizațiile de partid comunale, comite
tul județean de partid. organele 
agricole si conducerile unităților a- 
gricole au pregătit această campanie, 
iar acum acționează hotărît pentru 
materializarea obiectivelor stabilite.

Florea CEAUSESCU 
Iosif POP
Tristan M1HUȚA

Situindu-se și tn perioada care a 
trecut din acest an pe primul loc 
in întrecerea socialistă din indus
tria metalurgiei feroase. între
prinderea laminorul de tablă din 
Galați reconfirmă de fapt rezultate
le foarte bune obținute în pro
ducție de o îndelungată perioadă 
de timp. Astfel. în anii 1973, 1985,
1986 și 1987 unitatea a fost distinsă 
cu „Ordinul Muncii" clasa I, iar in 
anii 1981 și 1982 cu „Ordinul Mun
cii" clasa a Il-a, pentru a nota nu
mai citeva din însemnele cele mai 
semnificative ale recunoașterii efor
turilor făcute de acest puternic si 
destoinic colectiv muncitoresc pentru 
îndeplinirea si depășirea sarcinilor 
de plan, pentru modernizarea și 
creșterea eficientei economice a pro
ducției. Cît privește activitatea des
fășurată in primele opt luni care au 
trecut din acest an să notăm că s-au 
obtinut rezultate bune la toti indi
catorii. Astfel, planul la productia- 
marfă industrială a fost realizat 
proporție de 101,6 la 
productivitatea muncii 
de 101,2 la sută. S-au 
plan, in acest interval, 
ne profile formate 
mativ 1 000 tone 
laminate finite 
pline. 1 500 tone 
panouri cutate 
s.a. Planul la 
producția pentru 
export a fost în
deplinit in 
porție de 
la sută, 
derea exportului 
tiei fizice 
circa 30 la sută.

Deși acum comparațiile nu mal 
au nici un suport material, munci
torii mai în virstă din întreprindere 
îsi amintesc nivelul dotării tehnice 
de care dispuneau în urmă cu ani si 
ani de zile.. Așadar, o dată cu dotarea 
cu noi utilaje și instalații, cu moder
nizarea si diversificarea producției — 
proces dinamic, care se regăsește în 
toate unitățile din economie — a fost 
necesar să se învețe „din mers" și 
cum trebuie acționat pentru organi
zarea mai bună a muncii, pentru ra
ționalizarea și perfectionarea 
rilor tehnologice. Iar oamenii 
din întreprindere, ifi frunte 
munistii, au dovedit că știu 
la înălțimea sarcinilor încredințate.

După cum ne spunea directorul 
unității, inginerul Victor Scortanu, 
rezultatele bune obținute in opt luni 
din acest an. precum și în anii an
teriori. se explică în primul rind 
prin aceea că muncitorii și specia- 

. listii de aici au înțeles exact cerin
țele economiei si în funcție de 
acestea și-au orientat propria acti
vitate. Comenzile deosebite, in can
tități mici, uneori de numai citeva 
tone, sînt desigur neavantajoase pen
tru un laminor de foarte mare capa
citate, cum este cel de la Combina
tul siderurgic Galati, de pildă, uni
tate care face parte din cadrul ace
leiași centrale industriale. Ele sint 
însă potrivite pentru o unitate de ta
lia laminorului de tablă din Galati. 
Mai ales cind onorarea unor aseme
nea comenzi se face sub semnul con
tinuei modernizări a producției, ceea 
ce răspunde atit cerințelor economiei 
naționale, cît si celor de pe piața 
externă. Ca atare, producția a fost 
astfel organizată Incit să răspundă 
unor asemenea cerințe. Rezultatul ?

Iată o comparație : în ultimii 15 
ani s-a realizat o creștere de 2,5 ori 
a producției fizice, iar în ultimii 
zece ani productivitatea 
dublat.

Actualul program de 
productivității cuprinde 
suri. Iar prin aplicarea celor cu ter
men scadent s-a obtinut un spor de 
producție de peste 300 milioane 
lei. Dar nu numărul măsurilor apli-

pro-
123,3 
pon-

ia

în 
sută, iar la 
în proporție 
produs peste 
circa 5100 to- 
rece, aproxi-

cate contează, ci conținutul acestora, 
obiectivele urmărite. Astfel, 
mare a măsurilor luate a 
permanent gradul de mecanizare 
lucrărilor, s-a diversificat 
necontenit producția. în 
acțiunilor întreprinse, fie 
vorba de diversificarea 
sau de creșterea eficientei economi
ce. efortul propriu s-a dovedit de 
fiecare dată hotărîtor. Aproape 50 da 
certificate de inovație au fost acor
date numai în ultimii trei 
ales pentru realizarea de 
nologii de laminare a unor 
de oteluri de importantă 
pentru economia națională. Ca rea
lizări mai importante notăm : noi 
sortimente de table pentru oteluri 
de scule, de table Inoxidabile cu 
conținut scăzut de nichel și molib
den. de table pentru industria aero
nautică. benzi electrozincate pentru 
autoturisme, 
manență etc.

înnoirea si 
ției au fost 
organizare a 
în toate sectoarele prin 
lor la cerințele impuse de noile teh
nologii. Totodată.

ca ut— 
crescut 

a 
Si înnoit
ansamblul 
că a fost 
producției

ani. mal 
noi teh- 

noi mărci 
deosebită

table din otel fără re
modernizarea produc- 
susținute de mai buna 
fluxurilor de fabricație 

adaptarea

LA ÎNTREPRINDEREA 
LAMINORUL DE TABLĂ 

DIN GALATI

in totalul produc- 
a unității ajungind la

fluxu- 
muncii 
cu co
să fie

muncii s-a

creștere a 
62 de mă-

ÎNDEPLINIREA ’exemplara

(Urmare din pag. I)
rii muncii politico-organizatorice, 
astfel incit să se asigure toate con
dițiile necesare pentru desfășurarea 
ritmică, zi de zi și lună de lună, a 
producției, la nivelul sarcinilor pre
văzute. îndeplinirea integrală a 
planului pe trimestrul IV și pe. în
tregul an in toate unitățile economi
ce — fie că este vorba de realizarea 
producției fizice și in primul rind a 
exportului, de reducerea consumuri
lor materiale sau de creșterea pro
ductivității muncii — reprezintă cea 
mai exactă unitate de măsură a efi
cienței muncii de partid, a muncii 
politico-ideologice desfășurate pen
tru întărirea răspunderii și discipli
nei în producție. Numai comparind 
proiectele cu rezultatele obținute, 
numai situînd realizările la nivelul 
prevederilor de plan se poate spune 
că intr-un domeniu sau altul, in- 
tr-un județ sau altul s-a desfășurat 
o activitate corespunzătoare, în con
cordanță cu obiectivele și sarcinile 
stabilite de conducerea partidului.

Este limpede că planul unic de 
dezvoltare a țării pe acest an se 
poate înfăptui cu succes numai dacă 
prevederile de plan se realizează in
tegral, la toți indicatorii, în fiecare 
întreprindere, în fiecare ramură, in 
fiecare județ. întărirea disciplinei 
de plan reprezintă, prin urmare, una 
din condițiile esențiale, de cea mai 
mare importanță pentru bunul mers 
al activității productive în ansam
blul ei. Iată de ce, trimestrul IV 
trebuie să reprezinte o perioadă de 
maximă mobilizare a forțelor, ast
fel incit să se asigure realizarea 
exemplară a sarcinilor de plan pe 
întregul an și pregătirea temeinică 
a producției anului viitor, înfăp
tuirea în cele mai bune condiții a 
programelor de dezvoltare economi- 
co-socială a tării.
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s-a acționat pen
tru pregătirea 
optimă și per
fecționarea pre
gătirii profesio
nale a întregului 
personal. Pre
zenta apropiată 
a Combinatului 
siderurgic Galați 
a fost folosită 
(cu cheltuieli mi-pentru asigurarea , ______ ____

nime de transport) a materiei pri
me de bază. în același timp, spe
cialiștii din unitate au elaborat o 
tehnologie specială pentru preluarea 
și prelucrarea, de la același com
binat siderurgic, a resturilor de ta
blă in benzi. Astfel, in prezent, cir
ca 25 la sută din materia primă de 
bază a unității se asigură din ase-bază a unității se asigură din 
menea recuperări.

Conducerea întreprinderii șl 
cialiștii cu care am discutat în 
pul documentării au precizat, 
asemenea, sprijinul permanent — ne 
multiple planuri — pe care Minis
terul Industriei Metalurgice. Cen
trala industrială siderurgică Galați 
îl acordă acestei unități, ceea ce a 
permis colectivului de aici să-sl pu
nă în valoare capacitatea de creație 
și de mobilizare, ambițiile. Da. am
bițiile. pentru că — în cazul în care 
pină la sfîrȘițul anului întreprin
derea laminorul de ,tablă Galati se 
va menține pe primul loc în între
cerea socialistă pe ramură» i se va 
acorda cel de-al patrulea „Ordin al 
Muncii" clasa I, consecutiv, ceea ce 
înseamnă decernarea înaltului titiu 
de „Erou al Muncii Socialiste" — 
performantă ce va constitui desigur, 
un motiv de mindrie nu numai pen
tru unitate și pentru județul Galați, 
ci și pentru Centrala industrială si
derurgică de aici si pentru minis
terul de resort.

Așadar, si această perspectivă con
stituie un motiv de mobilizare a oa
menilor muncii din întreprindere 
pentru realizarea si depășirea sarci
nilor de plan. Direcțiile de acțiune 
pentru atingerea acestui obiectiv sint 
deja conturate : continua specializare 
a unității pe produse de înaltă teh
nicitate. solicitate intens de benefi
ciarii interni si partenerii de peste 
hotare, realizarea lor în condiții de 
eficientă sporită, creșterea, ponderii 
produselor de nivel tehnic mondial 
ș.a. Ceea cejnseamnă de fapt situa
rea constantă a întreprinderii lami
norul de tablă din Galati in rîndul 
colectivelor fruntașe din industria 
metalurgică a tării.

Dan PEĂEȘU
corespondentul „Scinteii*

în sensul cel mai larg al noțiunii, 
programele de organizare și moder
nizare a producției vizează, practic, 
toate laturile activității economice, 
iar efectele urmărite sint de o mare 
diversitate. Evident însă că. intr-o 
unitate anume, prioritățile nu pot să 
nu țină seama de specificul produc
ției și de dotarea existentă, de sar
cinile concrete care trebuie îndepli
nite, in contextul mai general al ce
rințelor economiei.

— Inițial, cind au fost prezentate 
în cadrul adunărilor generale ale or
ganizațiilor de bază și in ședințele 
consiliului oamenilor muncii temele 
privind schimbarea tehnologiei de 
laminare în sistem oval-oval cu a- 
ceea în oval-rotund. au fost și gla
suri sceptice, chiar unele priviri iro
nice, ne-a spus secretarul comite
tului de partid de la întreprinderea 
metalurgică din Beclean, tovarășul 
loan Ianchiș. Au .fost însă și foarte 
mulți entuziaști, comuniștii în pri
mul rînd. care au susținut și susțin 
în continuare promovarea mai sus
ținută a noului, care au încurajat și 
încurajează activii atea creatoare o- 
rientată spre modernizarea produc
ției și tehnologiilor de fabricație. A- 
ceasta cu atit mai mult cu cît uni
tatea noastră avea de acum o bună 
experiență acumulată în ce nrivește 
promovarea progresului tehnic. A- 
veam deci dreptul să dorim mai 
mult, să îndrăznim mai mult.

Despre ce este vorba ? După cum 
am aflat de la șeful secției laminor, 
inginerul Tiberiu Sabo, unitatea din 
Beclean are in dotare primul lami
nor de sîrmă proiectat și realizat de 
industria românească constructoare 
de mașini. Din motive asupra căro
ra nu are rost să mai insistăm, uti
lajele de alimentare cu țagle, cup
torul de propulsie, instalațiile de for
mare a spirelor, transportoarele de 
răcire a acestora, presele de colaci de 
sîrmă și sistemul lor de legare și e- 
vacuare au creat, inițial, destule pro
bleme în procesul de producție. Sigur 
că, intr-o linie de laminare, fiecare 
utilaj component este deosebit de

important, orice defecțiune atrăgind 
după sine oprirea întregii linii teh
nologice. Totuși, cele două blocuri 
finisoare, de fapt „creierul și ini
ma" laminorului, se detașează ca 
importanță atit datorită preciziei cu 
care trebuie să lucreze (de aici, ne
cesitatea Unor reglaje pretențioase), 
cit și rolului pe care îl au in fluxul 
fabricației. Or. un singur minut de 
stațtonare a laminorului echivalează 
cu o pierdere de o tonă de produs

Balint, și a multor altor „împă
timiți" ai noului.

Toată această acțiune, începută cu 
proiectarea, finalizată cu execuția și 
montajul noilor angrenaje a durat 
8 luni de zile, de zile și nopți, prin 
care s-ar putea spune că laminorul 
de la Beclean a căpătat un nou cer
tificat de naștere, pentru că acum 
nu mai e o problemă realizarea sir
enei de 6 mm. Au dispărut cajele de 
laminare clasice, a dispărut o dată

caje, iar randamentul este de 600 
tone pe zi, fată de 250 de tone m 
sistem clasic. Concomitent, producti
vitatea muncii a sporit cu 20 de mii 
lei pe om și an, iar producția-marfă 
crește cu mai bine de 45 milioa
ne lei.

întreprinderea metalurgică din Be
clean a fost inițial gindită ca o uni
tate integrată. Adică sirma de 6 mm 
de la laminor este preluată de tră- 
gătoria de oțel moale, unde prin pre-

Eficiența modernizării producției:

Randamente superioare in folosirea utilajelflr
LA ÎNTREPRINDEREA METALURGICĂ DIN BECLEAN

finit. Creșterea fiabilității instalații
lor se impunea deci de la sine.

Mai trebuiau soluționate apoi și 
alte probleme, printre care dotarea 
atelierului mecanic cu o serie de u- 
tilaje de înaltă performantă și exe
cutarea dispozitivelor de laminare 
cu role exclusiv din materiale pro
duse in țară. în fine, mai era de 
învins și mentalitatea celor care sus
țineau că îmbunătățirea fiabilității 
acestor utilaje nu prea este posibilă. 
Nu-i de mirare deci că vreme de 
cel puțin o jumătate de an, practic 
întregul semestru I al anului 1988, 
orele de muncă ale directorului, ale 
inginerului Adrian Borodi, ale șefu
lui laminorului, ale altor specialiști 
s-au armonizat efectiv cu activitatea 
lăcătușilor Valentin Coran și Stefan 
Marton, a maistrului de la prelu
crări mecanice Vasile Petreanu, a 
strungarului Mihai Bota, rectificato
rului Aurel Rodilă, frezorului Andrei

cu ele obsedanta problemă a gripării 
rulmenților de Ia cilindrii de lami
nare. Numai soluționarea acestei ul
time probleme, a gripării rulmenți
lor, scutește întreprinderea ; de o 
cheltuială de peste 1,5 milioane lei 
pe an.

— Laminarea cu role este un pro
cedeu modern, ne-a precizat directo
rul unității, tovarășul Valentin Cu
man, unul dintre autorii noii tehno
logii. Este adevărat că deocamdată 
nu dispunem de role din carburi me
talice. dar le confecționăm din fontă 
cu crustă dură, ceea ce permite și 
recondiționarea lor. Dacă în vari
anta veche de lucru, introducerea și 
scoaterea de pe flux a cajelor uzate 
ne dădea foarte multă bătaie de cap, 
acum înlocuim doar rolele uzate, in 
felul acesta reglajul fiind mult mai 
simplu și în faza inițială se execută 
chiar in atelier. Mai mult, la sirma 
cu diametrul de 6 mm folosim doar 
6 dispozitive cu role în loc de 8

lucrare, respectiv trefilare șl zinca- 
re, ajunge la dimensiuni din care se 
pot impleti chiar și filtre industriale, 
adică o sirmă lucioasă cu diametre 
cuprinse intre 0,2 și 0,5 mm. De 
aceea, realizarea sîrmei de 6 mm re
prezintă o problemă esențială pen
tru intreaga activitate a unității. Or, 
cu cheltuieli și eforturi serioase, in 
varianta tehnologică veche se reali
zau maximum 5 000 tone pe lună, in 
condițiile în care pentru rentabili
zarea activității laminorului trebuiau 
să se execute minimum 10 mii tone 
pe lună. Care este eficiența noii teh
nologii ? Rezultatele obținute pină 
în prezent, precum și îmbunătățirile 
care se vor efectua cu ocazia reviziei 
generale din luna octombrie dau ga
ranția că pină la sfirșitul anului se 
va putea atinge capacitatea proiec
tată a laminorului, de 24 000 tone 
sirmă pe lună.

— Muncesc de 35 de ani, neîntre
rupt, în acest domeniu, ne-a spus

Augustin Almășan, laminorist spe
cialist. Ceea ce s-a făcut la noi este 
un lucru foarte bun. Au fost elimi
nate aproape complet reglajele axi
ale și radiale, reducindu-se in felul 
acesta cu aproape 80 la sută timpii 
de staționare a utilajelor.

— Aș mai face precizarea, ne-a 
spus laminoristul Zoltan Vaiete, că 
actualul sistem de lucru a eliminat 
o serie întreagă de acționări hidrau
lice la stația de ungere, o seamă de 
rețele și robineți, ceea ce a dus la 
reducerea consumului de ulei.

Acuw>, după aplicarea noii tehno
logii, ceea ce s-a realizat la între
prinderea metalurgică din .Beclean 
pare un lucru foarte simplu. Dar 
investiția de inteligență, efortul 
creator care s-a făcut sint, cu ade
vărat, remarcabile. Iar căutările 
s-au oprit aici. în funcționarea 
entă a laminorului din Beclean 
este un „loc îngust" in zona de 
mare și evacuare a colacilor de 
mă. De aceea s-a proiectat un trans
portor de mare capacitate, care va 
fi introdus pe fluxul tehnologic con
comitent cu semiautomatizarea legă
rii colacilor, ceea ce va ușura mult 
activitatea in acest sector. O altă 
direcție de acțiune se referă la in
troducerea calculatorului de proces, 
în vederea automatizării acționărilor 
electrice în curent continuu. în felul 
acesta vor putea fi menținute la pa
rametrii optimi de funcționare toate 
componentele in mișcare de la liniile 
de laminare.

Experiența întreprinderii metalur
gice din Beclean, modul în care au 
acționat muncitorii și specialiștii de 
aici pentru înfăptuirea programului 
de modernizare a proceselor tehno
logice demonstrează, prin urmare, e- 
ficiența punerii în valoare a capaci
tății creatoare proprii, necesitatea și 
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TÎRGU JIU : In sprijinul 
minerilor

Răspunzînd cerințelor mine
rilor din carierele de lignit, ti
parul colectiv de muncă al în
treprinderii de producție, an
trepriză de montaj și reparații 
utilaj minier din Tîrgu Jiu 
și-a imbogățit continuu activi
tățile și gama de fabricație, 
realizînd in prezent cele mai 
diverse subansamble și utilaje 
miniere de mare complexitate. 
Astfel, în perioada ce a tre
cut din acest an, au fost asi
milate și introduse in fabrica
ția de serie mecanismul 
rotire pentru excavatorul 
rotor 1 400. .căruciorul cu bandă 
pe șenile tip 1 600 și alte uti
laje. De curind au intrat pe 
fluxul de fabricație primele 
subansamble din structura unui 
nou utilaj 
haldat și 
prevăzută 
carierelor 
(Dumitru

de 
cu

gigant — mașina de 
distribuție tip 4 400, 
să intre în dotarea 

din bazinul Gorjului. 
Prună).

eficiența promovării consecvente 
noului in activitatea productivă, 
experiență care, evident, poate 
utilă tuturor unităților cu acest pro
fil de fabricație.

Noi capacități 
de producție

Constructorii și montorii din 
cadrul trusturilor de antreprize 
de construcții industriale și de 
instalațiî-montaje Iași, care-și 
desfășoară activitatea pe raza 
a patru județe — Iași. Vaslui, 
Botoșani și Suceava — au reu
șit. de la începutul -anului si 
pină in prezent, să plină in 
funcțiune aproape toate obiec
tivele planificate pentru acest 
an. Au fost realizate, inainte de 
termen, noi capacități de pro
ducție la Întreprinderea de con
fecții, Combinatul de utilaj 
greu și întreprinderea metalur
gică din Iași. De asemenea, s-a 
montat si dat în funcțiune un 
mare volum de fonduri fixe, re- 
prezentind diverse linii de pro
ducție. instalații și utilaje în 
spațiile existente, ca urmare a 
aplicării acțiunii de

IAȘI :

Gheorqhe CR1SAN 
corespondentul „Scinteii

moderni
zare și perfecționare a produc
ției. (Manole Corcaci).
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Plenara Consiliului județean Cluj 
al oamenilor muncii români de naționalitate maghiară

Sîmbătă 8 avut loc ședința 
planară a Consiliului Județean 
Cluj al oamenilor muncii români 
de naționalitate maghiară.

în deschiderea plenarei, a 
luat cuvtntul prof. univ. Victor 
Racz, vicepreședinte al consi
liului, care a prezentat un ra
port.

Au urmat dezbateri pe mar
ginea raportului prezentat.

în cuvîntul său, tovarășul An
drei Csillag, secretar al Comi
tetului județean de partid, s-a 
referit la dezvoltarea puternică 
pe care județul Cluj, asemenea 
tuturor ludețelor tării, a cu
noscut-o în anii construcției so
cialiste și, Îndeosebi, după Con
gresul al IX-lea al P.C.R., rod 
al preocupării constante a par
tidului, a secretarului său 
general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru dez
voltarea armonioasă, echilibrată 
a tuturor zonelor, a tuturor lo
calităților tării.

în legătură cu politica exter
nă. cu relațiile internaționale ale 
tării noastre, vorbitorul a ară
tat : Susținem cu toții politica 
partidului și statului nostru, ini
țiată și promovată statornic de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, de 
dezvoltare continuă a colaboră
rii multilaterale și de solidaritate 
cu toate țările socialiste, de în
tărire a unității acestora, ca una 
din condițiile esențiale pentru 
construirea cu succes a socia
lismului in fiecare tară șl pen
tru creșterea prestigiului și for
ței de atracție a socialismului 
în lume.

Subliniind că prin existența 
și activitatea la Cluj-Napoca a 
Consulatului General al R. P. 
Ungare nu s-au obținut pro
grese în extinderea relații
lor dintre cele două țări 
și popoare, In dezvoltarea co
operării economice, în intensifi
carea schimburilor materiale șî 
culturale — personalul consu
latului neavînd de fapt prea 
mari preocupări în aceste direc
ții —, vorbitorul și-a exprimat 
acordul deplin cu decizia luată 
de conducerea statului nostru 
privind încetarea, de la 1 iulie, 
a activității instituției respecti
ve, considerînd neavenite pro
punerile privind reînființarea ei.

în cuvîntul său, tovarășul prof, 
univ. Adalbert Antal, decanul 
Facultății de mecanică a Institu
tului politehnic Cluj-Napoca, s-a 
referit la modul în care stu
dențimea, cadrele didactice din 
această facultate, cea mai mare 
din municipiu, acționează pen
tru transpunerea în practică a 
hotăririlor Congresului al XIII- 
iea și Conferinței Naționale ale 
partidului, a Tezelor din aprilie 
și orientărilor cuprinse in 
expunerile secretarului gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Abordînd, în continuare, une
le aspecte ale relațiilor româ- 
no-ungare. vorbitorul a luat ati
tudine față de modul cum a în
țeles să-și desfășoare activitatea 
fostul consulat al' R. P. Ungare 
de la Cluj-Napoca. Mă ală
tur tuturor locuitorilor județu
lui, adresînd conducerii de 
partid și de stat din România 
rugămintea să nu dea curs ce

Oamenii muncii români de naționalitate maghiară din județul 
Cluj au luat cunoștință, ca de altfel toți locuitorii județului, cu 
profundă indignare, din știrile difuzate in presă, la radio și tele
viziune de pretențiile autorităților din Ungaria de a-și asuma 
răspunderi privind viața și munca cetățenilor de naționalitate ma
ghiară din România.

Considerăm asemenea pretenții lipsite de orice logică și con
trare principiilor de drept internațional și, in consecință, le, res
pingem cu fermitate.

Reafirmăm in cadrul plenarei de azi că noi, cetățenii români 
de naționalitate maghiară, trăim în patria noastră, România so
cialistă, în deplină egalitate, ne bucurăm de aceleași drepturi și 
libertăți, beneficiem, fără nici o discriminare, de roadele muncii 
întregului nostru popor.

Trăim și muncim împreună In deplină unitate, folosind limba 
comună a muncii și dragostei de țară și, tot împreună, sub con
ducerea înțeleaptă a Partidului Comunist Român, rezolvăm aici, la 
noi acasă, problemele importante care privesc opera de edificare 
a societății socialiste multilateral dezvoltate.

Plenara își face un titlu de mîndrie din a sublinia marile în
făptuiri înregistrate în patria noastră - în anii socialismului, și, 
mai ales, în perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al Parti
dului Comunist Român. In acest răstimp istoricește scurt s-a asi
gurat dezvoltarea economico-socială și înflorirea tuturor județelor 
țării, s-a înfăptuit un vast program de investiții în domeniul con
strucțiilor de locuințe în mediul urban și rural, peste 80 la sută din 
populația țării mutindu-se in case noi, au cunoscut o afirmare fără 
precedent învățămîntul, știința, arta și cultura, s-a creat un au
tentic sistem al democrației muncitorești-revoluționare, în care în
tregul popor participă la făurirea propriului destin, s-a rezolvat 
pe deplin problema națională, asigurîndu-se tuturor cetățenilor 
patriei drepturi egale la muncă și viață.

Astăzi, în condițiile în care o serie întreagă de țări se con
fruntă cu grave fenomene economico-sociale, cu stagnare, șomaj 
și recesiune, în țara noastră s-a trecut la majorarea retribuțiilor, 
ceea ce dovedește trăinicia economiei naționale și profundul uma
nism al politicii partidului și statului nostru.

Tot astăzi, In municipiul Cluj- 
Napoca au avut loc adunări ale 
oamenilor muncii la Combina
tul de utilaj greu, Institutul de 
chimie și la Centrul universitar. 
Au luat cuvîntul numeroși cetă
țeni de diverse profesii, care au 
înfățișat, cu justificată mîndrie 
patriotică, marile izbînzi ale po
porului nostru în opera de edi
ficare socialistă a țării, în dez
voltarea puternică a economiei, 
în schimbarea radicală a vieții 
satelor și orașelor, tzbînzl do-

Plenara Consiliului județean Harghita 
al oamenilor muncii români de naționalitate maghiară

La Miercurea-Ciuc a avut loc, 
sîmbătă, ședința plenară a Con
siliului județean Harghita al 
oamenilor muncii români de 
naționalitate maghiară.

In deschiderea plenarei, pre
ședintele consiliului, Majai 
Adalbert, a prezentat un raport. 
In continuare, au avut Ioc 
dezbateri pe marginea raportu
lui prezentat.

Lutnd cuvîntul, tovarășul Albert 
Marton, arhitect la atelierul jude
țean de proiectări, a evidențiat 
marile transformări care au

rerii de reînființare a Consu
latului General al Republicii 
Populare Ungare în țara noas
tră.

A luat, în continuare, cuvîn
tul tovarășul Eugen Acs, pre
ședintele comitetului sindical al 
întreprinderii „Unirea1* Cluj- 
Napoca. Vorbitorul s-a referit la 
preocuparea colectivului de 
muncitori și specialiști din a- 
ceastă puternică unitate indus
trială pentru îndeplinirea exem
plară a sarcinilor de plan.

în fabrică a domnit și dom
nește un climat de respect, de 
armonie între toți membrii co
lectivului, absolut la toate ni
velurile, în secții, ateliere, la 
proiectare-cercetare, în cadrul 
organelor de conducere. Aceas
ta deoarece, indiferent de cum 
ne cheamă și ce funcție înde
plinim, singura unitate de mă
sură a fost și rămîne munca, 
rezultatele ei.

în cuvîntul său, 
Sandor Parchony, 
general adjunct al

tovarășul 
inspector 
Inspecto

ratului școlar județean, s-a re
ferit la activitatea miilor de
dascăli din județul Cluj, 
români sau români de alte na
ționalități, care îndrumă atent 
pașii celor mai tineri cetățeni 
ai țării pe căile cunoașterii, 
sădesc în inimile lor dragostea 
de patrie, beneficiind de minu
natele condiții de învățătură, 
de viață create de partidul și 
statul nostru.

Una din preocupările centrale 
ale politicii partidului si statului 
nostru în edificarea socialismu
lui pe pămîntul României a fost 
rezolvarea justă, pe baza prin
cipiilor socialismului științi
fic, a problemei naționale, a 
arătat tovarășa Maria Iasko, 
secretar al Comitetului jude
țean Cluj al U.T.C.

Vorbitoarea a exprimat a- 
probarea deplină a tineretu
lui din județ față de politica 
externă a partidului și statului 
nostru, inițiată și promovată 
cu strălucire de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

în numele Comitetului Jude
țean Cluj al U.T.C., exprimăm 
și cu această ocazie deplina 
noastră adeziune la politica ști
ințifică a partidului și statului 
nostru, față de demersurile în
treprinse în vederea normali
zării și dezvoltării relațiilor din
tre poporul român și cel ungar, 
o dată cu angajamentul nostru 
tineresc de a face totul pentru 
a contribui la transpunerea lor 
în viață.

în cuvîntul rostit, tovarășul 
Ernest Racz. director ăl Grupu
lui de întreprinderi de gospo
dărie comunală și locatiyă, s-a 
referit la activitatea rodnică 
desfășurată pe plan internațio
nal de partidul și statul nostru, 
la inițiativele și demersurile to
varășului Nicolae Ceaușescu.

în legătură cu relațiile ro
mâno-ungare. vorbitorul a spus: 
Pe bună dreptate s-a subliniat 
că potențialul economic și teh- 
nico-științific în continuă creș
tere al României și Ungariei 
oferă premise favorabile extin
derii mai puternice a schimbu
rilor economice, a celor în do
meniile științific, cultural, tu

*
bîndite sub conducerea Partidu
lui Comunist Român, în frunte 
cu secretarul său general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

Exprimînd deș^ina aprobare a 
colectivelor de oameni ai mun
cii în legătură cu hotărîrea gu
vernului român privind înceta
rea activității Consulatului Ge
neral al Republicii Populare 
Ungare de la Cluj-Napoca și 
închiderea acestuia, vorbitorii 
au relevat justețea deciziei lua
te și au cerut să nu se dea curs 

avut loc In ultimele două dece
nii în toate județele și locali
tățile țării, ca rezultat al vastu
lui program de dezvoltare eco
nomico-socială armonioasă a 
patriei. Zvonurile și informați
ile greșite care sint vehiculate 
in străinătate. îndeosebi in le
gătură cu modernizarea satelor. 
— a spus vorbitorul — trezesc 
indignare în rîndul populației 
țării. Am avut prilejul în ulti
mul timp să însoțesc mai multe 
delegații străine și să discutăm 
despre aceste probleme. Pe 

ristic etc. înțelegem, de aseme
nea, contribuția de seamă pe 
care mijloacele de informare în 
masă o pot aduce la reflectarea 
în mod obiectiv a adevărului, a 
realităților în vederea unei mai 
bune cunoașteri, a înțelegerii 
reciproce, a întăririi colaborării 
și prieteniei dintre țările si po
poarele noastre. Este regretabil 
că în Ungaria se găsesc unii 
care își depășesc drepturile, 
care doresc cu orice preț să ne 
dea lecții, să ne învețe ce avem 
de făcut.

Luînd cuvîntul, tovarășul 
Lajos Letay, redactor-șef al 
revistei „Utunk**, a spus :

întilnirea de la Arad, care s-a 
ținut din inițiativa secretarului 
general al partidului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, ne 
dă speranța că s-a inaugurat un 
curs nou in relațiile de bună 
vecinătate și cooperare dintre 
cele două țări și nu numai pe 
plan economic, ci în toate do
meniile, pe baza independenței, 
a suveranității și neamestecului 
în treburile altora, pe baza sti
mei și respectului reciproc, a 
relevat vorbitorul. în acest 
sens, trebuie să muncim noi 
toti. scriitori sau oameni poli
tici, oriunde am avea locul de 
muncă, ca să putem privi unii 
în ochii altora, cu privirea se
nină, lucidă, fără nici un tel de 
gînduri ascunse. Ne dictează 
aceasta trecutul nostru comun, 
acestea ni le dictează viitorul 
nostru comunist pe care trebuie 
să-l construim împreună, în 
deplină pace și colaborare.

Deoarece Consulatul General 
al Republicii Populare .Ungare 
din Cluj-Napoca s-a abătut do 
la normele diplomatice, sint în
tru totul de acord cu hotărîrea 
prezentată în plenara consiliu
lui nostru județean de a nu se 
accepta reînființarea lui.

în cuvîntul său, tovarășul 
Iosif Fodor, director al Insti
tutului de cercetări și proiec
tări miniere pentru substanța 
nemetalifere, s-a referit la re
zultatele pe care membrii a- 
cestui colectiv, muncind îm
preună egali în tripla lor ca
litate de proprietari, producă
tori și beneficiari, oameni ai 
muncii români și români de na
ționalitate maghiară le-au ob
ținut în realizarea sarcinilor 
stabilite. Acest lucru este po
sibil datorită faptului că oa
menii muncii români de națio
nalitate maghiară au aceleași 
libertăți și drepturi, de muncă, 
de afirmare, de participare de
mocratică la viața economică, 
politică și socială, în toate do
meniile de activitate. Tocmai 
de aceea — a arătat vorbito
rul — ne intrigă tendințele de 
amestec în treburile interne ale 
țării noastre, manifestate în 
Republica Populară Ungară.

Am luat cunoștință, cu mîh- 
nire. de faptul că, în activita
tea pe care a desfășurat-o. 
Consulatul General Ungar din 
Cluj-Napoca a încălcat norme
le legale de funcționare. între- 
ținînd o atmosferă potrivnică 
unor relații firești, de colabo
rare și bună vecinătate între 
țări socialiste cu preocupări și 
interese comune — a spus to
varășul Stefan Szabo, secretar

lată de ce nu putem considera pretențiile autorităților ungare 
de a-și aroga, fără nici un fel de temei, drepturi asupra vieții șt 
muncii noastre, a cetățenilor români de naționalitate maghiară, 
decît ca o inadmisibilă imixtiune in treburile interne ale României, 
ca o încercare grosolană de a încălca suveranitatea noastră na
țională.

Nu am permis, nu permitem șl nu vom permite nimănui, și, deci, 
nici Ungariei, să se ocupe de problemele noastre. Cerem cu tărie 
și cu fermitate să înceteze toate aceste acte care jignesc sentimen
tele noastre de oameni ce ne-am născut, trăim și muncim în de
plină unitate și înțelegere pentru a edifica pe străvechiul pămînt 
românesc societatea nouă, socialistă - societate a libertății și dem
nității umane, în care toți cetățenii se bucură de drepturi și po
sibilități egale de afirmare în toate domeniile de activitate, de 
participare activă, nemijlocită la conducerea treburilor țării, la în
florirea ei economico-socială.

Considerăm că autoritățile ungare, care emit asemenea pre
tenții, ar face mai bine să se ocupe de problemele economice și 
sociale cu care este confruntată țara lor, să vadă nemulțumirile 
create în rîndul maselor de unele măsuri luate, dezaprobate de pro
priii cetățeni și care contravin principiilor socialismului, facilitează 
și generează, în ultima instanță, metode și practici capitaliste.

Sîntem ferm convinși că interesele majore ale popoarelor ro
mân și ungar — care trăiesc în vecinătate — reclamă în mod impe
rios încetarea acestor manifestări de amestec în treburile interne 
ale României, astfel incit relațiile dintre țările noastre să revină 
pe făgașul firesc al colaborării și prieteniei, al conlucrării active, 
într-un spirit de stimă și respect reciproc, în folosul ambelor po
poare, al cauzei generale a socialismului și păcii.

Asigurăm conducerea partidului și statului nostru, pe mult iu
bitul și stimatul nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
că oamenii muncii din județul nostru, asemenea; întregului popor, 
sprijină cu hotărîre politica internă și externă promovată cu con
secvență de România socialistă și ne angajăm solemn să facem to
tul pentru progresul multilateral al patriei, pentru înălțarea și afir
marea ei liberă, suverană și demnă în rîndul națiunilor lumii.

* * 
Insistențelor din partea guver
nului ungar de a se redeschidă 
acest consulat.

In adunări au fost ferm ex
primate adeziunea și sprijinul 
larg față de politica internă și 
externă a partidului și statului 
nostru, deplina aprobare pentru 
poziția țării noastre, strălucit 
susținută de secretarul general 
al partidului, președintele Re
publicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, la 

baza celor văzute și a informa
țiilor transmise, aceste delegații 
s-au convins că procesul de mo
dernizare este gînd.t într-un 
mod cu totul deosebit, și nu 
concordă deloc cu informațiile 
eronate răspindite în străină
tate.

în cuvîntul lor, Klara Kereso, 
muncitoare la întreprinderea de 
ață și filatură Odorhei, și Ja
nos Szilagyi, muncitor la între
prinderea de prelucrare a lem
nului Gheorgheni, au subli
niat că în conștiința întregului 

adjunct al Comitetului comu
nal de partid Baciu. Iată de ce 
mă declar întru totul de acord 
cu propunerea de a nu se ac
cepta reluarea sub nici o for
mă a activității Consulatului 
General Ungar.

Datorită politicii înțelepte a 
partidului și statului nostru, 
preocupărilor constante ale to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
conducătorul iubit și stimat al 
poporului, a cărui viață exem
plară este consacrată binelui și 
fericirii n'dăstre, toți cetățenii 
României socialiste, fără deose
bire de naționalitate, trăiesc și 
muncesc împreună, înfăptuiesc 
hotărîrile Partidului Comunist 
Român, spre binele șl fericirea 
noastră, a tuturor, a arătat to
varășul Matiș Zoltan, maistru Ia 
întreprinderea „Refractara“-Dej.

Trebuie să mărturisesc sin
cer că am rămas indignat a- 
flînd de prezentarea denaturată 
a realităților din România pe 
care a desfășurat-o Consulatul 
General Ungar din Cluj-Na
poca, activitate care s-a abă
tut de la normele internațio
nale, De aceea, susțin și eu să 
nu se dea curs cererii de reîn
ființare ă acestui consulat.

Mă angajez ca, împreună cu 
toți tovarășii mei de la între
prinderea „Refractara** din 
Dej, să muncesc hotărît pentru 
traducerea în viață a politicii 
interne și externe a Partidului 
Comunist Român și a României 
socialiste. Vom face tot ce de
pinde de noi pentru dezvolta
rea colaborării și prieteniei ro- 
mâno-ungare, convinși că a- 
ceasta corespunde intereselor 
celor două țări șl popoare, 
conlucrării lor active în opera 
de edificare a noii orînduiri.

După cum cunoaștem cu 
toții, statul nostru socialist a 
rezolvat în spiritul principi
ilor socialismului științific pro
blema națională în România — 
a spus tovarășul Laurențlu 
Szatmari, secretar adjunct al 
Comitetului comunal de partid 
Moldovenești. De binefacerile 
socialismului ne bucurăm toți 
fiii țării, fără deosebire de na
ționalitate. De aceea, dezaprob 
faptul că în perioada funcțio
nării Consulatul General Ungar 
din Cluj-Napoca s-a abătut de la 
normele legale de funcționare 
a acestei instituții, încurajînd 
atitudini naționalist-șovine, în
treținute de cercuri ostile prie
teniei româno-ungare, cauzei 
socialismului.

Am mandatul tuturor cetățeni
lor din comună, fără deosebire 
de naționalitate, să exprim, și 
cu acest prilej, totala noastră 
adeziune la politica internă și 
externă a partidului și statului, 
la demersurile întreprinse în 
vederea normalizării relațiilor 
dintre popoarele român și un
gar, o dată cu angajamentul 
ferm de a face tot ce depinde 
de noi pentru a le transpune 
în viață.

în încheierea dezbaterilor a 
fost adoptată, în unanimitate, 
Hotărîrea plenarei Consiliului 
oamenilor muncii români de na
ționalitate maghiară din jude
țul Cluj, în care se arată :

Intîlnirea la nivel înalt româno- 
ungară de la Arad. ,

S-a dat expresie angajamentu
lui ferm al oamenilor, muncii ro
mâni de naționalitate maghiară, 
al tuturor celor ce muncesc din 
județul Cluj de a acționa, aseme
nea întregului popor, cu hotărî
re, abnegație și dăruire patrio
tică, cu întreaga lor capacitate 
creatoare pentru traducerea în 
viață a hotăririlor Congresului 
al XIII-lea și Conferinței Na
ționale ale partidului.

nostru popor înfăptuirile din ul
timele două decenii sînt asocia-, 
te, cu legitimă mîndrie, de gîn- 
direa și activitatea secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. în numele 
colectivelor de muncă din care 
fac parte, vorbitorii au ex
primat, și cu acest pri
lej, totala adeziune față 
de politica justă a partidului 
nostru, condamnînd încercările 
de minimalizare a marilor 
noastre realizări, de denigrare 
și denaturare a politicii de dez

voltare |1 modernizare a țării 
noastre, care își propune 
crearea unor condiții tot mai 
bune de viață și muncă atît la 
orașe, cît și la sate.

Luind cuvîntul, Bela Arc- 
falvi, șef de echipă la între- 
prinderea-antrepriză de con
strucții a județului Harghita, a 
evidențiat dezvoltarea impetu
oasă a municipiului Miercurea- 
Ciuc, unde s-au realizat in ul
timii ani peste 10 mii aparta
mente în blocuri moderne. Au 
fost construite școli, grădinițe, 
creșe, magazine, un nou pati
noar artificial, săli de sport, 
s-au dezvoltat și modernizat 
localitățile din mediul rural, 
rod al politicii partidului nos
tru de dezvoltare armonioasă 
echilibrată a tuturor zonelor 
țării.

A luat apoi cuvîntul Andras 
Gal,, președintele filialei Har
ghita a Uniunii artiștilor plas
tici, care a arătat că realizările 
județului Harghita, reflectînd 
marile schimbări care au avut 
loc în domeniul vieții politice, 
economice, sociale și culturale 
în ultimii 20 de ani, sînt redate 
cu fidelitate în operele, creații
le de artă ale artiștilor plastici 
harghiteni, aceștia fiind pre- 
zenți la numeroase expoziții in
dividuale și colective organiza
te în orașele județului, precum 
și in afara lui. Operele de artă 
create de artiștii plastici — fără 
deosebire de naționalitate — a- 
firmă cu tărie unitatea, frăția, 
prietenia de nezdruncinat dintre 
acești creatori, munca și viața 
lor comună, ideile și sentimen
tele lor față de partid și popor.

înfățișînd chipul de azi al Ju
dețului Harghita, frumoasele 
orașe și sate ale patriei noas
tre, Ștefan Fabian, directorul 
întreprinderii de matrițe și pre
se din fontă, șl Laszlo Tokos, 
maistru la întreprinderea me
talurgică din Vlăhița, au con
damnat ferm propaganda ostilă

Asemenea tuturor locuitorilor țării, oamenii muncii români de 
naționalitate maghiară din județul Harghita resping cu fermitate 
pretenția autorităților din Republica Populară Ungară de a-și asu
ma o așa-zisă răspundere în ceea ce privește viața cetățenilor de 
naționalitate maghiară din România. Considerăm că aceasta re
prezintă o ignorare inadmisibilă a normelor și principiilor ce gu
vernează relațiile dintre state, o sfidare a suveranității României 
socialiste, un act care nu este de natură să contribuie la întărirea 
raporturilor de colaborare dintre cele două țări și popoare.

Printre realizările de incontestabilă însemnătate obținute de 
poporul român, sub conducerea partidului său comunist, în toate 
domeniile vieții economico-soc-ale, cu deosebire în perioada inau
gurată de cel de-al IX-lea Congres al P.C.R., un loc deosebit 
ocupă modul exemplar in care a fost soluționată problema na
țională în România. Dezvoltarea armonioasă, echilibrată a tu
turor zonelor patriei a făcut ca și în județele unde trăiesc și mun
cesc cetățeni români de naționalitate maghiară — cum este și ca
zul județului Harghita — să se înregistreze o sporire fără prece
dent a bazei tehnico-materiale a tuturor sectoarelor de activitate, 
creșterea puternică a producției industriale și agricole, înflorirea 
științei, învățămintului și culturii, să fie transpus în practică un 
vast program de înnoire și modernizare a tuturor localităților ur
bane și rurale. S-a asigurat, pe această bază, egalitatea deplină 
a tuturor fiilor României socialiste, fără deosebire de naționali
tate, nu numai în ceea ce privește dreptul la muncă, ci și la cul
tură și educație, la afirmarea plenară a personalității în întreaga 
viață politică, economică și socială a țării.

Tot ce s-a înfăptuit și se înfăptuiește In acești ani de lumi
noase împliniri stă mărturie preocupării permanente a partidului, 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, față de sporirea necontenită a 
nivelului de trai material și spiritual al întregii națiuni.

Ca oameni care ne-am născut pe acest pămînt, care trăim șl 
muncim în deplină unitate și înțelegere, pentru continua propășire

Plenara Consiliului județean Satu Mare 
al oamenilor muncii români de naționalitate maghiai

Sîmbătă s-a desfășurat ședin
ța plenară a Consiliului Jude
țean Satu Mare al oamenilor 
muncii români de naționalitate 
maghiară.

în deschiderea lucrărilor, to
varășul Ștefan Stahl, președin
tele consiliului, a prezentat un 
raport.

S-a trecut apoi la dezbateri.
Luînd cuvîntul, tovarășul 

Francisc Torok, secretar al Co
mitetului municipal de partid 
Satu Mare, după ce a subliniat 
amploarea prefacerilor înnoitoa
re ce au avut loc în municipiul 
reședință de județ, în anii con
strucției socialiste, și cu deose
bire în perioada de mărețe în
făptuiri ale glorioasei „Epogj 
Nicolae Ceaușescu**, a spus : 
Este marele merit al partidului 
nostru că oamenii muncii, fără 
deosebire de naționalitate, se 
bucură de drepturi egale, care 
sînt nu numai declarate, ci și 
Înfăptuite. Mărturii în acest sens 
se regăsesc pretutindeni în ora
șele și satele patriei, care au 
căpătat o înfățișare nouă, mo
dernă, asigurînd tuturor oame
nilor muncii condiții egale, 
demne de muncă și de viață. 
Iată de ce consider de-a drep
tul revoltătoare și condamn cu 
toată fermitatea manifestările 
denigratoare la adresa țării 
noastre, promovate de autorită
țile, presa și radioteleviziunea 
din R. P. Ungară, ce se erijează 
In apărători ai naționalității 
maghiare din România. Eu, ca 
cetățean român de naționalitate 
maghiară, resping cu vehemență 
născocirile răuvoitoare asupra 
realităților din România și afirm 
cu tărie că sînt mîndru de pa

Luînd cunoștință cu profundă Indignare de pretențiile emisg de 
autoritățile din Ungaria de a-și asuma răspunderi privind viața și 
munca cetățenilor români de naționalitate maghiară din țara noas
tră, participanții la plenară, toți locuitorii județului resping cu ho
tărîre și condamnă cu toată fermitatea aceste pretenții, contrare 
principiilor de drept internațional.

Este de netăgăduit faptul că una din cele mal mari șl mal du
rabile cuceriri ale anilor socialismului în România, îndeosebi în pe
rioada de după Congresul al IX-lea, de cînd în fruntea partidului 
și a țării se află tovarășul Nicolae Ceaușescu, o constituie asigu
rarea deplinei egalități a tuturor oamenilor muncii de pe întreg 
cuprinsul patriei. Noi, oamenii muncii români de naționalitate 
maghiară, trăim și muncim în România socialistă în deplină egali
tate, bucurîndu-ne de aceleași drepturi și libertăți. Toate acestea 
sînt demonstrate, cu puterea faptelor, de realitățile României sotia- 
liste, de vastul program de investiții, prin înfăptuirea căruia s-a asi
gurat repartizarea judicioasă a forțelor de producție pe întreg teri
toriul țării, de amploarea fără precedent a construcțiilor de locuințe. 
Au cunoscut o puternică dezvoltare învățămîntul, știința, arta și cul
tura. A fost creat un larg sistem al democrației muncitorești-revo
luționare, ce asigură participarea deplină a întregului popor la con
ducerea țării, a tuturor domeniilor de activitate.

Politica profund umanistă a partidului și statului nostru este ilus
trată și de recentele măsuri privind majorarea retribuțiilor persona
lului muncitor, majorare ce se înfăptuiește în condițiile în care in 
economia mondială continuă să se manifeste fenomene de stagnare

și recesiune, ceea ce determină diminuarea nivelului de trai al oc 
menilor muncii în unele țări.

Ca cetățeni români de naționalitate maghiară ne produc o adir 
că mîhnire pretențiile autorităților ungare de a-și aroga, fără teme 
drepturi asupra vieții și muncii noastre. Considerăm aceasta ca 
încercare flagrantă de amestec în treburile interne ale Românie 
ca o încălcare a principiilor și normelor care stau la baza reia 
țiilor dintre țările noastre. Nu am admis și nu vom admite nimă 
nui, și deci nici Ungariei, să se ocupe de problemele noastre.

Toate problemele vieții noastre sînt și vor fi soluționate di 
Partidul Comunist Român, de statul român, de noi toți care trăin 
și muncim împreună de veacuri pe acest pămînt pentru a ne ciad 
o existență demnă, fericită.

Considerăm că este în interesul popoarelor român și ungar d« 
a se pune capăt acestor manifestări de amestec în treburile in
terne ale României, asigurindu-se întărirea și dezvoltarea relați
ilor de prietenie și colaborare dintre țările noastre vecine, în fo
losul reciproc, al cauzei generale a socialismului și păcii.

împreună cu întregul popor, înfrățiți în muncă și idealuri, 
strîns uniți în jurul partidului, al secretarului său general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, ne angajăm solemn să acționăm cu 
toate forțele, cu întreaga noastră putere de muncă și creație, pen
tru realizarea exemplară a planurilor și programelor de dezvol
tare economico-socială a țării, pentru înfăptuirea neabătută a 
obiectivelor stabilite de Congresul al Xlil-lea și Conferința Națio
nală ale P.C.R., pentru înălțarea pe noi culmi de progres șl civi
lizație a scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România.

de peste hotare, desfășurată de 
cercuri reacționare, falsificarea 
deliberată a realităților noastre. 
Vorbitorii au arătat că acei 
răuvoitori care susțin că în țara 
noastră sînt îngrădite drepturile 
naționalităților nu cunosc reali
tățile noastre. Aceștia nu au în
țeles principiul politicii partidu
lui și statului nostru, că egali
tatea adevărată — socială și 
națională — se poate realiza 
numai o dată cu dezvoltarea tu
turor județelor și localităților, 
cu crearea bazei materiale ne
cesare ridicării nivelului de trai, 
material și spiritual, al tuturor 
oamenilor muncii, fără deose
bire de naționalitate.

Diferiți vorbitori, Intre care 
Emeric Pataki, directorul între
prinderii forestiere de exploa
tare și transport Harghita, și 
Jozsef Gyorgy, muncitor la în
treprinderea mecanică Gheor
gheni, au evidențiat succesele 
obținute de colectivele de oa
meni ai muncii, pe care îi re
prezintă. în realizarea planului 
pe; 9 luni.

Relevind că in această muncă 
comună s-a întărit și s-a dez
voltat continuu frăția dintre 
români și românii de naționali
tate maghiară, vorbitorii au 
respins orice încercare, indife
rent de proveniența sa, de a 
denatura realitatea, adevărul 
despre viața cetățenilor români" 
de naționalitate maghiară, care 
trăiesc și muncesc înfrățiți pe 
aceste străvechi plaiuri româ
nești.

în continuare, a luat cuvîntul 
Fustos Jeno, ziarist la cotidia
nul județean de limbă maghiară 
„Hargita**, care a condamnat 
faptul că presa și organele de 
informare în masă din R.P. Un
gară prezintă în mod rău in
tenționat realitățile din patria 
noastră, cu toate că la întîlnirea 
de la Ai-ad secretarii generali 
ai celor două partide au căzut 

tria In care m-am născut, m-a 
ocrotit și în care m-am format 
ca om și cetățean al el de 
nădejde.

La rîndul său, tovarășa Emma 
Gulias, inspector general-ad
junct al Inspectoratului școlar 
județean, a subliniat condițiile 
optime* de instruire șl educație 
create tuturor copiilor și tineri
lor din județ, dovadă fiind în 
acest sens și cele 60 de grădi
nițe, peste 100 unități școlare șl 
licee în care funcționează și cla
se cu limba de predare maghia
ră. Pentru noi — a arătat vor
bitoarea — asemenea realități 
sînt firești și cu atît mai 
mult sîntem Indignați de încer
cările grosolane de falsificare a 
adevărurilor despre viața noas
tră de către mijloacele de In
formare din R. P. Ungară șl 
dezaprobăm cu toată fermitatea 
aceste practici.

La rîndul lor, tovarășul Adal
bert Kuki, președintele Uniunii 
județene a cooperativelor meș
teșugărești Satu Mare, șl to
varășa Magdalena Dezsâ, se
cretar al comitetului de partid 
de la întreprinderea „Trico- 
tex“, respingînd cu toată fer
mitatea pretențiile autorităților 
din R. P. Ungară de a se erija 
In răspunzători față de soarta 
naționalității maghiare din 
România, au arătat că acesta 
este un atribut exclusiv al 
Partidului Comunist Român, al 
statului român.

Vorbitorii și-au exprimat de
plina aprobare față de hotă
rîrea guvernului român privind 
încetarea activității Consulatu
lui General al Republicii Popu

de acord că Informarea corectă 
contribuie în mare măsură la 
întărirea relațiilor dintre cele 
două țări vecine, dintre cele 
două popoare, Ia realizarea 
acordurilor stabilite.

în cuvîntul său, David Al
bert, profesor la Liceul „Dr. 
Petru Groza** din Odorhei, a 
spus : Am cinstea să fiu profe
sor de istorie într-una din cele 
mai vechi instituții școlare din 
țara noastră. Am ocazia să vor
besc zi de zi elevilor mei des
pre experiența oamenilor mun
cii de pe acest legendar pămînt 
românesc, care nu numai că au 
trăit împreună, dar au și luptat 
împreună pentru unitatea pa
triei, pentru o viață demnă, 
pentru libertate și progres so
cial. în procesul luptei revolu
ționare, între ei s-au cimentat 
sentimentele trainice de frăție, 
de unitate și armonie. Este 
meritul partidului nostru comu
nist, cu deosebire al eminentu
lui său conducător, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de a fi 
reușit să reunească energiile 
noastre în efortul de a edifica 
noua societate socialistă pe 
pămîntul patriei noastre comu
ne, de a asigura deplina egali
tate în drepturi pentru toți ce
tățenii patriei.

Ca cetățean român de națio
nalitate maghiară privesc cu 
mare mîhnire și indignare fal
sificarea realităților din țara 
noastră și denigrarea politicii 
românești în presa din R. P. Un
gară. Interesele majore ale po
poarelor noastre, care trăiesc în 
vecinătate de multe sute de ani, 
impun să se pună capăt acestor 
practici deoarece, chiar dacă 
admitem diversitatea de opinii, 
nu putem admite denigrarea 
unul întreg popor.

Luînd cuvîntul, tovarășul Jes- 
zenszki Francisc, medic-șef la 
Spitalul județean din Miercurea- 
Ciuc, a relevat transformările care 
au avut și au loc în edificarea so

a țării, pentru propria noastră bunăstare, slmțlndu-ne mind 
realizările remarcabile de pînă acum, ce Înglobează șl efortul 
tor al românilor de naționalitate maghiară, cerem cu hotărîr 
autoritățile din Ungaria să renunțe la a mal emite asemenea 
tenții absurde, să înceteze acțiunile ce jignesc sentimentele no 
de cetățeni ai României socialiste.

Subliniem șl cu acest prilej că toate problemele care pr 
viața și munca cetățenilor români, fără deosebire de naționali 
reprezintă atributul exclusiv al partidului și statului nostru.

Ne manifestăm deplina convingere că este In folosul Rom 
și Ungariei, al celor două popoare, care construiesc noua s< 
tate, să se pună capăt oricăror ingerințe în treburile Interne 
țării noastre, oricăror acțiuni ce pot contribui la sporirea tens 
a stării de suspiciune, la exacerbarea sentimentelor naționalis! 
șovinismului.

Pe baza concepției promovate consecvent de Partidul Corn 
Român, de România socialistă, privind necesitatea extinderii ș 
tăririi conlucrării cu toate statele lumii, In primul rînd cu cele s< 
liste, sîntem hotăriți, în același timp, să facem tot ce depindt 
noi pentru ca raporturile româno-ungare să se Înscrie In i 
prieteniei șl bunei vecinătăți, a conlucrării rodnice, ceea ce cc 
punde intereselor ambelor țâri și popoare, cauzei socialism 
și păcii.

Dind glas adeziunii depline a cetățenilor rohiănl de națlor 
tate maghiară, a tuturor oamenilor muncii din Județul Harghita 
de întreaga politică internă și externă a partidului și statului, e> 
măm angajamentul ferm de a nu precupeți nici un efort pe 
traducerea exemplară în viață a hotăririlor Congresului al Xlll-le 
Conferinței Naționale ale P.C.R., pentru progresul general al ț 
sporirea necontenită a nivelului de trai al întregii națiuni, pe 
continua înălțare și înflorire a scumpei noastre patrii — Repub 
Socialistă România.

lare Ungare Ia Cluj-Napoca șl 
au cerut să nu se dea curs ce
rerii guvernului ungar de a sa 
redeschide acest consulat.

Tovarășul Carol Obiș, direc
torul întreprinderii județene de 
gospodărire comunală și loca- 
tivă Satu Mare, și tovarășa Iu- 
liana Haidu, președintele con
siliului unic agroindustrial Ti- 
ream, au subliniat că oamenii 
muncii români de naționalitate 
maghiară resping cu toată hotă
rîrea și sînt împotriva oricărei 
manifestări naționaliste și șo
vine prin care se încearcă să se 
distragă atenția oamenilor mun
cii din Ungaria de la gravele 
probleme economice și sociale 
cu care se confruntă în prezent 
această țară.

Secretarul comitetului de 
partid de la întreprinderea de 
execuție și exploatare a lucră
rilor de îmbunătățiri funciare 
Satu Mare. Alexandru Fodor, a 
arătat, în cuvîntul său, că încer
carea de a învrăjbi oamenii 
care de generații trăiesc și 
muncesc înfrățiți este un fapt 
nu numai lamentabil, ci de-a 
dreptul dușmănos. «

De aceea, a spus el, respin
gem cu hotărîre orice amestec 
din afară și sfătuim pe cel ce 
promovează asemenea practici 
să se ocupe de propriile lor 
probleme.

La rîndul lor, tovarășa Maria 
Dimiczki, secretar adjunct al 
Comitetului orășenesc de partid 
Tășnad, și tovarășul Francisc 
Barth, membru al Biroului exe
cutiv al Consiliului județean al 
sindicatelor, au relevat că toți 
cei care trăiesc și muncesc, în 

cietății socialiste țnul 
dezvoltate din țara noasl 
litica partidului nostru 
meniul ocrotirii sănătăț 
o dovadă elocventă a 
dului umanism ce o ca 
zează.

în continuare, vorbiți 
spus : Este știut că exis 
tătile generale ale revol 
construcției socialiste, dar 
ta nu înseamnă că ele 
aplicate ca niște șabloan 
tot Este dreptul si datoi 
cărui partid comunist să- 
bareze propria sa t 
Partidul nostru merge pe 
tă cale si nu putem acer 
cineva din afară să ne d< 
turi cum trebuie să con 
societatea noastră sodalis 

în cuvîntul lor, Karoly 
președintele consiliului 
agroindustrial Sînmartin, i 
nisie Koloszi, tehnician I 
perativa agricolă de pr< 
Suseni, au înfățișat aspec 
munca lucrătorilor og< 
pentru a îndeplini ex< 
orientările si indicațiile s< 
rului general al partiduli 
varășul Nicolae Ceaușescu

Exprimînd deplina adez 
locuitorilor satelor la c
internă si externă a s 
nostru, vorbitorii s-au ref 
la evoluția relațiilor româi 
gare. Asemeni altor pârtii 
la plenară, ei au subliniat 
teresele popoarelor romi 
ungar impun ca relațiile 
ele să revină pe făgașul n< 
al Înțelegerii, colaborării, 
teniei și conlucrării. într-u 
rit de stimă și respect rec 
în folosul ambelor popoar 
cauzei generale a socialis 
și păcii.

în încheiere, a fost ado 
In unanimitate, Hotărîrea 
nare! Consiliului oamenilor 
cil români de naționalitate 
ghiară din județul Harghi 
care se arată : 

deplină unitate și frăție, pe 
ceste meleaguri, clădind o e: 
tență demnă și fericită, 
admit nimănui să se amesi 
în treburile noastre interne, 
denigreze mărețele cuceriri 
ținute de România in edifica 
noii orînduiri.

Exprimîndu-și nedumeri 
față de încercările autorităț 
din R.P. Ungară de a-și asu 
răspunderi privind viața 
munca cetățenilor de națion; 
tate maghiară din România,, 
varășa Ecaterina Bankos, f 
mărul comunei Foieni, a sul 
niat că toți cei care se îndoi 
de realizările românești r 
așteptați să ne viziteze și 
cunoască realitatea din Ron 
nia socialistă.

în cuvîntul lor, tovarășa M; 
ta Cordea, vicepreședinte 
Comitetului județean de e 
tură și educație socialistă, 
varășii Ștefan Bleiner, activ 
al Comitetului județean U.T. 
și Carol Barta, secretar adjui 
al Comitetului comunal 
partid Odoreu, și-au manifes 
indignarea față de activitat 
unor cercuri ostile, din afa 
granițelor țării, prin care si 
în mod grosolan denaturate rc 
litățile existente în țara nor 
tră și care, prin metode pei 
mate, condamnate de istor 
încearcă reînvierea șovinism 
lui, învrăjbirea între popoare.

în încheierea dezbaterilor, 
fost adoptată, în unanimitat 
Hotărîrea plenarei Consiliul 
oamenilor muncii români de n. 
ționalitate maghiară din Ji 
dejul Satu Mare, în care i 
arată :
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program revoluționar de muncă pentru partid, pentru popor
tel ca în întreaga tară, și în 
•ipiul Tumu Măgurele, Tezele 
priite formulate de secretarul 
al al partidului, tovarășul 
ie Ceaușescu, au fost amplu 
tute în toate organizațiile de 
I, de masă și obștești, în toate 
ivele Întreprinderilor și institu- 
pină la locurile de muncă și 

ițiile de lucru antrenind mii 
i de oameni, care — venind cu 
ia lor experiență de muncă și 
ață — au făcut un mare număr 
■opuneri, inițiind acțiuni, tre
ia înfăptuirea unor proiecte cu
tare. La aproape o jumătate de 
e cînd acest excepțional docu- 

de partid este programul de 
:ă și de luptă al întregului 
d și popor, investigația noastră 
unicipiul de la Dunăre a avut 
itoarele repere :
Ce s-a întreprins, practic, în 
tul Tezelor din aprilie ?
Cum se materializează ideile 
novatoare în viața organelor 
rganizațiilor de partid ?
Care sint, concret, primele 
Itate obținute ?
ezentăm, pe scurt, cîteva din 
unsurile primite, împreună cu 
e aspecte consemnate in unități 
ornice din oraș.

In spirit mai angajant 
abordarea problemelor

-eastă idee a implicării mai actl- 
i organelor și organizațiilor de 
id în soluționarea problemelor 
'ond ale activității economico-so- 
’ — cerință formulată pregnant 
.’ezele din aprilie — a revenit în 
:tate rînduri în opiniile interlo- 
irilor noștri, fiind însoțită intot- 
jna de argumentul faptelor.

în primul rînd este vorba de 
ptarea unei viziuni noi, puternic 
îilizatoare, rezultată din reeva- 
•ea activității noastre, din recon- 
rarea felului de a conduce, de a 
miza și a desfășura munca din 
e domeniile, ne spune tovarășul 
Ghercu, prim-secretar al comi- 

ilui municipal de partid.
- în ce constă această viziune 
lă ?
- în înlocuirea tendinței de a con- 
e „în general" prin implicarea 
cretă a organelor și organizațiilor 
partid, care — fără a prelua atri- 
iile organismelor de stat și eco- 
nice — analizează situațiile la fața 
ului, adoptă măsurile corespunză

Competența profesională-expresiea conștiinței înaintate
(Urmare din pag. I) 
cooperatorii, muncitorii agricoli, 
mecanizatorii, inginerii. ceilalți 
specialiști. De ei, de felul lor de 
a fi, de a gindi. de a munci depind 
lucrările agricole, depind recoltele.

An de an, campanie de campa
nie, lucrările agricole ii supun 
unui sever examen pe toți munci
torii ogoarelor, un exâțnen cu 
privire la cunoștințele ,lor m do
meniul agriculturii, dar și cu pri
vire la disciplină, ordine, execu
tarea in bune condiții a tuturor 
lucrărilor. Și. în multe unități, 
acest examen este trecut, an de 
an, cu rezultate bune, fiind înde
plinite condițiile pentru înaltul 
titlu de „Erou al Noii Revoluții 
Agrare". Dar sînt și locuri unde 
rezultatele nu s-au dovedit a 
fi satisfăcătoare. Au fost 
de vină condițiile de cli
mă ? Așa cum s-a subliniat 
chiar în forurile colective de con
ducere ale acestor unități, vina 
revine celor care au lucrat la voia 
întimplării, fără să fi organizat 
bine munca. Oamenii au rolul 
hotăritor in toate domeniile : in 
conducerea activității, in conce
perea tehnologiilor, in desfășura
rea tuturor lucrărilor din campa
niile agricole.

Se vorbește, azi. despre policali
ficare și in agricultură. Pentru că 
și in acest domeniu este important 
ca un singur om să fie pregătit 
pentru a putea să îndeplinească 
mai multe profesii. Dar pen

toare împreună cu forurile autocon- 
ducerii muncitorești, repartizează ca
drele, exercită controlul de partid 
asupra realizării sarcinilor încredin
țate, la nivelul și la termenele stabi
lite. Și încă ceva : dezbaterea Teze
lor, cerințele formulate de către 
secretarul general al partidului pri
vind îmbunătățirea stilului și a me
todelor de muncă au creat un climat 
de exigență și responsabilitate, de 
neîngăduință față de anumite ne
ajunsuri cu care aproape ne... obiș- 
nuiserăm. De pildă, autocritic vorbind, 
de ani de zile noi n-am reușit să ne 
îndeplinim planul la construcția de

Timpul faptelor
de fiecare zi

Viața de partid în municipiul Turnu Măgurele

locuințe. De flecare dată justificările 
se înmulțeau ca ciupercile după 
ploaie. Aproape că ne obișnuiserăm 
cu ele. La începutul dezbaterii Te
zelor pentru viitoarea plenară a C.C. 
al P.C.R., s-a propus, printre altele, 
și o temeinică analiză la fața locu
lui, pe șantierele de construcții. Ana
liza a scos la iveală, pe lingă o anu
mită lipsă de forță de muncă — și 
multe aspecte de indisciplină privind 
folosirea timpului de lucru, pe lingă 
unele deficiențe în aprovizionarea 
tehnico-materială și multă dezordine 
și risipă, pe lingă greutăți în dotare 
— și serioase neajunsuri în privința 
respectării tehnologiilor și organi
zării producției. Desigur, nu ne-am 
mulțumit sâ constatăm, ci am luat 
multiple măsuri, am repartizat să 
răspundă de fiecare obiectiv în parte 
membri ai comitetului municipal de 
partid șl tovarăși din activ. Deosebit 
de important e faptul că a fost crea
tă o organizație de bază a brigăzii de 
constructori, asigurindu-se condu
cerea politică a întregii activități. 
Spiritul nou, angajant cu care s-a 
lucrat in acest domeniu a făcut po
sibilă îndeplinirea, mai devreme, a 
planului pe primele trei trimes
tre. Fără îndoială, experiența ac
țiunii politice desfășurate în con- 

tru fiecare o profesie de bază 
este învățătura continua. Această 
profesie universală, de a invăța 
fără Întrerupere, de a fi la curent 
cu tot ceea ce este nou în țară 
și in lume, In domeniul său de 
activitate, absolut obligatorie pen
tru siderurgist ca și pentru elec
tronist. pentru medie sau pentru 
profesor. devine tot mai mult o 
cerință imperioasă și pentru agri
cultor. Fie că este cooperator, me- 
csmfaafbr. tehnician, inginer sau 
cercetător științific, omul muncii 
din agricultură trebuie să învețe 
fără incetare. Omului muncii din 
agricultură i se cer, azi, voință, 
fermitate, tenacitate, conștiincio
zitate. Și i se cere, desigur, o etică 
profesională înaintată. Dar. in pre
zent, a face dovada unei etici pro
fesionale înaintate înseamnă, întii 
și intîi, a ințelege răspunderea in 
muncă în deplin consens cu exi
gențele actuale și de perspectivă, 
cu nivelul atins, în fiecare dome
niu de activitate, pe plan național 
și internațional. înseamnă, de 
fapt, a înțelege aceste răspunderi 
și a acționa în spiritul lor. Ceea 
ce presupune nu doar bunăvoință, 
ci si învățătură înaltă, știință 
înaltă.

Știința nu este însă un fotoliu 
pe care cineva să se așeze și, flu- 
turind o diplomă, sâ declare că 
este competent, o dată pentru tot
deauna. Știința este un proces di
namic. mereu in consens cu spiri
tul vremii, eu cerințele fiecărei 
etape ; este un drum continuu, 
fără stații și fără halte, un drum 

strucții o vom folosi și în alte sec
toare unde mai avem rămîneri în 
urmă, pentru a întîmpina plenara 
C.C. al P.C.R. cu rezultate tot mai 
bune în toate domeniile.

Fîrghiile muncii 
organizatorice — folosite 

din plin
Cu prilejul documentării noastre 

în mai multe unități economice s-a 
impus atenției faptul — subliniat în 
repetate rînduri de secretarul gene

ral al partidului — că munca orga
nizatorică poate și trebuie să aibă un 
rol mai substanțial în înfăptuirea 
sarcinilor tot. mai mari și mai com
plexe ale dezvoltării.

— Astăzi nu mai putem lucra ca 
ieri, iar mîine va trebui să lucrăm și 
mai bine, ne-a spus maistrul 
Gheorghe Jianu. secretar al comite
tului de partid de la marele combi
nat de îngrășăminte chimice. Așa 
cum relevă Tezele din aprilie, „tre
buie să acționăm pentru îmbunătăți
rea rolului organelor și organizațiilor 
de partid" și să „perfecționăm per
manent formele organizatorice, me
todele și stilul de muncă". în lumina 
acestor orientări am analizat folo
sirea pirghiilor organizatorice și am 
ajuns la necesitatea unei schimbări 
de optică, de stil de muncă ce tre
buie să ducă la sporirea eficienței 
muncii de partid prin : stabilirea mai 
clară, mai precisă, a unor obiective, 
cu accent deosebit pe cele prioritare, 
mobilizarea eforturilor pentru înde
plinirea lor la datele fixate, reparti
zarea mai bună a forțelor și preci
zarea răspunderilor, înlăturarea me
todelor de „inspecție" și conceperea 
controlului de partid ca un mijloc de 
lucru, de lichidare a neajunsurilor și 
preintimpinare a lor.

de muncă, de învățătură. A învăța 
mereu, fără întrerupere, este o 
condiție de bază pentru a ștâpîni 
știința, pentru a aplica. în profe
sie, in muncă, cele mai noi cuce
riri ale cunoașterii umane. Iată 
de ce problema ridicării nivelului 
profesional, a cunoștințelor gene
rale, esțg fundamentală pentru asi
gurarea^ iii oricare colectiv de 
muncă, dih otice domeniu de ăcti- 
vitale. a unui climat de competi
tivitate. de înaltă răspundere fată 
de noua calitate.

In întreaga economie, in indus
trie, in agricultură, in celelalte 
ramuri, a perfecționa organizarea 
producției și a muncii inseamnâ a 
asigura o circulație optimă a cu
noștințelor — in sensul optimizării 
continue a pregătirii profesionale 
și al transformării ei in valori 
active ; o circulație optimă a idei
lor noi — in sensul dezvoltării 
climatului in care ele să se pro
ducă și al asigurării unui circuit 
o'perativ de centralizare, selecțio
nare și analizare, pentru scurtarea 
drumului de la idee la aplicarea 
ei in producție ; un cadru demo
cratic eficient de adoptare a deci
ziilor — din care să fie eliminate 
metodele „voluntariste" și „intui
tive". depășirea unei „diviziuni a 
muncii" deja învechite, in cadrul 
căreia unii concep noul și alții 
primesc de-a gata proiecte, schițe, 
idei, avind rol de simpli execu- 
tanți ; întronarea spiritului creator 
la nivelul colectivelor muncito
rești în ansamblul lor ; un control 
al calității organizat pe baze supe

— Puteți aduce unele exemple care 
să ilustreze concret faptul că „azi 
se lucrează mai bine ca ieri" ?

— Da. De pildă, refacerea comple
tă a instalației de acid sulfuric, linia 
2, care este, de fapt,- o adevărată 
uzină. Lucrarea a început in luna 
mai și — în ritmul „obișnuit" și după 
metodele „clasice" — ar fi trebuit să 
dureze aproape un an. Folosirea efi
cientă a pirghiilor muncii organiza
torice, la care m-am referit, a dus 
la o excepțională mobilizare de for
țe, care a permis realizarea, la înalt 
nivel calitativ, a obiectivului propus 
în mai puțin de patru luni.

— ...Iar perspectiva^ de a lucra 
mîine mai bine ca azi ?...

— ...Se bizuie pe climatul de ini
țiativă, de exigență și răspundere 
generat de însușirea profundă, pînă 
la transformarea în convingere inti
mă, in modalitate de acțiune, în ati
tudine de viață — a orientărilor for
mulate de secretarul general al 
partidului in Tezele din aprilie. Per
manenta evaluare critică și autocri
tică a muncii de partid, intransigen
ța față de neajunsuri, analiza realis
tă și constructivă sint tot atitea 
premise de îmbunătățire a muncii pe 
care ne propunem să le folosim din 
plin.

Aspecte esențiale ale promovării 
noului în munca de partid am întil- 
nit în numeroase alte locuri din 
Turnu Măgurele. în unele cazuri, ea 
de pildă la întreprinderea de mașini 
electrice, aceste metode noi acțio
nează pentru a asigura însăși per
fecționarea procesului de produc
ție : trecerea de la fabricarea, unor 
utilaje de tehnicitate redusă la reali
zarea de motoare electrice la nivelul 
celor mai înalți parametri din țară 
și de pe piața externă. în alte ca
zuri au fost „Urnite din loc" situații 
care stagnau uneori de mult timp.

Desigur, așa cum relevă și reali
tățile din Tumu Măgurele, promo
varea noului în munca de partid, 
perfecționarea conducerii activității 
economico-sociale — obiective fun
damentale ale Tezelor din aprilie — 
alcătuiesc un proces dinamic, trans
formator, îmbogățit fără încetare de 
experiența vieții. Este un proces care 
— mobilizind cele mai bune forțe — 
contribuie la învingerea greutăților 
ce se ivesc intr-un domeniu sau al
tul. asigură necontenit mersul nostru 
înainte.

Gh. ATANAS1U 
Stan ȘTEFAN 
corespondentul „Scînteii”

rioare — în cadrul căruia analiza 
prin folosirea de reactivi chimici, 
a microscopului și a aparaturii 
electronice să fie dublată de cali
ficare, de experiență, de judecata 
matură, de inalte trăsături de ca
racter imprimate puternic in con
știința unor oameni pentru care 
marca fabricii devine o problemă 
de demnitate muncitorească, de 
patriotism.

Competitivitatea presupune eta
loane, produseielalon, care să în
trunească proprietăți cu totul deo
sebite — pentru că felul in care 
se făuresc lucrurile constituie 
calea cea mai eficientă de inriu- 
rire a conștiințelor. Și presupune, 
totodată, in condițiile promovării, 
în cadrul fiecărui colectiv, a unui 
mod realist de a se privi in oglin
da timpului, de a-și aprecia acti
vitatea in raport cu exigențele 
prezentului și ale viitorului, so
luții îndrăznețe pentru optimizarea 
consumurilor, a cheltuielilor, a 
randamentului mașinilor, a pro
ductivității muncii oamenilor. Dar, 
inainte de toate, presupune un 
cadru nou de Înfăptuire a produc
ției — prin introducerea automati
zării flexibile, prin integrarea ma- 
șlnilor-unelte in sisteme de auto
matizare complexă, asistate de 
calculatoare electronice, prin asi
gurarea unui înalt nivel de orga
nizare a producției și a muncii. 
Toate acestea cer gindire tehnică 
înaintată, cer gindire economică la 
nivelul actualei etape ; dar cer, in 
același timp, o înaltă conștiință 
politică și morală.

ELOCVENTĂ ILUSTRARE A POLITICII PROFUND UMANISTE 

A PARTIDULUI DE CREȘTERE A BUNĂSTĂRII POPORULUI

Noi categorii de cetățeni beneficiază 
de creșterea veniturilor

AZI, DESPRE MAJORAREA RETRIBUȚIILOR PERSONALULUI MUNCITOR
DIN COMERȚ Șl COOPERAȚIE

Așa cum am anunțat în ziarul 
de ieri. începind de la 1 octombrie 
s-au majorat veniturile pentru 
încă 1,8 milioane persoane. Este 
vorba, in primul rînd. de aproape
1 000 000 OAMENI AI MUNCII, 
care se adaugă celor peste 1,5 mi
lioane care primesc retribuții ma
jorate încă din lunile august și 
septembrie. în acest fel se încheie 
prima etapă de majorare a retri
buțiilor, în cadrul căreia s-au ma
jorat toate retribuțiile de pînă la
2 000 lei lunar, și de care benefi
ciază. în total, peste 2,5 milioane 
persoane.

Tot de la 1 octombrie s-a trecut 
la prima etapă de majorare a pen
siilor de asigurări sociale de stat 
pentru munca depusă și limită de 
vîrstă. etapă în cadrul căreia se 
măresc pensiile de pină la 1 500 
lei lunar, inclusiv cele militare, 
precum si pensia minimă pentru 
pierderea capacității de muncă, 
gradul II de invaliditate. De aces
te majorări de venituri vor bene
ficia circa 800 000 PENSIONARI, 
care se adaugă pensionarilor inva
lizi de război, cărora li s-a mărit 
pensia încă de la 1 august a.c.

Intre categoriile de personal că
rora li se majorează retribuțiile in- 
cepind cu 1 octombrie se află, con
form eșalonării stabilite prin De
cretul Consiliului de Stat nr. 206/ 
1988, și personalul muncitor cu re
tribuții tarifare de pină la 2 000 lei 
lunar din sectorul circulației mărfu
rilor și din unitățile industria

In cazul realizării integrale în cazul depășirii sarcinilor
a sarcinilor de plan de plan cu 10 la sută

la un raion de țesături încadrată fa nivelul de calificare I - bazâ, clasa 5 de retribuire, cu o vechime nein* 
treruptă in aceeași unitate de 3 ani

— in lei —

Venituri
pină la 

majorare
după 

majorare*)
pină la 
majorare

după 
majorare*)

Retribuția tarifară 1650 2110 1 650 2 110
Sporul de vechime (3 Ia iută) 49 63 49 63
Adaosul de acord —- 165 211
Premii pentru realizări deose-

bile (2 la sută) 33 42 33 42
•) Retribuțiile tarifare majorate cuprind și compensațiile bănești acordate conform Decretelor Consiliului 

ie Stat nr. 46/1982 și 240'1982.
in cazul nerealizării sarcinilor de plan, retribuția te acordă In conformitate cu prevederile legale.

DEPANATOR RADIO-TV

— In lei —

încadrat la categoria a 2-a, bazâ, retribuit pe rețeaua tarifară „Construcții de mașini, nivelul B regie1*, cu o 
vechime neîntreruptă in aceeași unitate de 4 ani

Venituri
în cazul realizării integrale 

a sarcinilor de plan
în cazul depășirii sarcinilor 

de plan cu 5 la sută
pină la după pină la după

majorare majorare*) majorare majorare*)
Retribuția tarifară 1 965 2 366 1 965 2 366
Sporul de vechime (3 Ia sută) 59 71 59 71
Adaosul de acord — — 98 118
Premii pentru realizări deose

bite (2 Ia sută) 39 47 39 47
•) Retribuțiile tarifare majorate cuprind și compensațiile bănefti acordate conform Decretelor Consiliului 

de Stat nr. 46/1982 șt 240/1982.
In cazul nerealizării sarcinilor de plan, retribuția se acordă in conformitate cu prevederile legale.

Menționăm că, în legătură cu modul de aplicare a 
prevederilor Decretului Consiliului de Stat nr. 206/ 
1988 in sectorul circulației mărfurilor, ca și in unită
țile industriale subordonate consiliilor populare, 
UCECOM, CENTROCOOP și altor organizații coopera
tiste. sint valabile precizările făcute de Ministerul 
Muncii in ziarul nostru din 31 iulie a.c., privind 
majorarea părții variabile a retribuției, păstrarea

drepturilor de alocație de stat pentru' copii, nemodi- 
ficarea chiriilor. majorarea plafoanelor de venituri 
ale părinților in funcție de care se atribuie bursele 
elevilor și studenților, menținerea neschimbată, pină 
la 31 august 1989, a contribuției lunare pentru copiii 
din creșe și grădinițe etc.

Mihai IONESCU

le subordonate consiliilor populare, 
UCECOM, CENTROCOOP și altor 
organizații cooperatiste.

Retribuțiile lucrătorilor din co
merț cresc, in funcție de nivelul 
de calificare și clasa de retribuire 
în care sînt încadrați, după cum 
urmează : vînzători, casieri, ospă
tari, bufetieri, barmani, carman- 
gieri, sortatori de mărfuri — de 
la 1650—1980 lei la 2 110—2 365 lei 
lunar ; cofetari-patiseri — de Ia
1 700—1 980 lei la 2 140—2 365 lei lu
nar ; bucătari — de la 1 755—1 980 
lei la 2 170—2 365 lei lunar ; 
agenți de contractări și achiziții — 
de la 1 560—1 980 lei la 2 050—2 365 
lei lunar.

Tot de la 1 octombrie se măresc. 
In funcție de categoria unității și 
clasa da retribuire in care sint 
încadrați, retribuțiile tarifare da 
încadrare ale administratorilor de 
unități de oazare (hoteluri, hanuri, 
moteluri etc.) — de la 1 810—1 980 
lei la 2 210—2 365 lei lunar ; șefi 
de unități comerciale și lucrători- 
gestionari de magazine (librării, 
colecturi) — de la 1 920—1 980 lei 
la 2 305—2 365 lei lunar ; lucrători 
gestionari in depozite și lucrători 
gestionari în subunități depozit, lu
crători gestionari de raion și lucră
tori gestionari in unități de desfa
cere. încadrați la nivelul de bază — 
de la 1 980 lei la 2 365 lei lunar; șefi 
da cantină și lucrători gestionari 
de cantină — de la 1 810—1 980 lei la
2 210—2 365 lei lunar.

De la 1 octombrie. în funcție de

VINZĂTOARE 

nivelul studiilor, grupa de ramuri 
și clasa de retribuire, se măresc 
și retribuțiile tarifare ale agen- 
ților de turism — de la 1 755—1 980 
lei la 2 170—2 365 lei lunar, ale re
vizorilor de gestiune — de la 1 865— 
1 980 lei la 2 255—2 365 Iei lunar, ale 
operatorilor vamali — de la 1 700—
1 980 lei la 2 140—2 365 lei lunar.

Retribuțiile tarifare ale munci
torilor necalificați din sectorul 
circulației mărfurilor cresc, în 
funcție de categoria de lucrări pe 
care le execută și treptele de în
cadrare, de la 1 515—1 799 lei la
2 014—2 219 lei. Pentru muncitorii 
calificați și necalificați din 
unitățile Industriale subordonate 
consiliilor populare. UCECOM, 
CENTROCOOP și altor organizații 
cooperatiste se aplică majorările 
de retribuții stabilite tn Decretul 
Consiliului de Stat nr. 206/1988 
pentru rețelele tarifare specifice 
domeniilor de activitate în care 
lucrează.

Alături de muncitori, de la 
1 octombrie beneficiază de majo
rarea veniturilor și personalul teh
nic, economic, de altă specialitate 
și administrativ din aceste sectoa
re, retribuțiile acestora sporind de 
la 1 500—1 980 lei la 2 000—2 365 
lei lunar, diferențiate pe clase de 
retribuire.

Iată, In continuare, citeva exem
ple concrete privind modul in care 
sporesc de la 1 octombrie venitu
rile oamenilor muncii din comerț 
și cooperație :

■ BBBBBBBB^BSBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBB
APROVIZIONAREA UNITĂȚILOR. 

Toamna și-a intrat deplin în drep- 
,urile sale, iar locul in care acest 
lucru se vede cel mai bine este 
piața. Zilele trecute am făcut 
din nou un raid-anchetă prin ci
teva asemenea „vaduri" comercia
le bucureștene. Din capul locului 
trebuie spus că. în multe dintre ele. 
produsele de sezon se găsesc în can
tități destul de mari atit la maga
zinele de legume-fructe. cit si la 
producătorii particulari. Tarabele 
sînt incărcate cu ceapă, ardei, mor
covi, roșii și. in mai mică mă
sură. cu vinete, cartofi și struguri. 
Numai că, in cele din urmă, am 
ajuns la o concluzie, întru totul con
firmată de conducerea întreprinderii 
comerciale de profil (I.C.S.L.F.). ca 
Si de analiza modului in care sînt 
acoperite comenzile unităților : 
marfa se repartizează cu prioritate 
piețelor, mai cu seamă celor „ex
puse" controalelor. în primele ore 
ale zilei. Altfel spus, pentru ca pie
țele să arate dimineața bogate și 
„zîmbitoare". Ceea ce. desigur, nu 
este rău. Atit doar că o asemenea 
orientare pierde din vedere că ast
fel mărfurile cele mai solicitate nu 
sint distribuite cu precădere, sau cel 
puțin în aceeași măsură, după- 
amlaza. cînd majoritatea oamenilor 
muncii termină orele de serviciu.

Cauza principală pentru care anu
mite sortimente de legume și fructe 
nu ajung în toate magazinele, spe
cializate o constituie insă nerespecta- 
rea graficelor de livrare de către în
treprinderii» furnizoare. Fapt ilustrat 
de analiza cantităților livrate în ra
port cu cele planificate. Și ar mai fi 
ceva. Fondul de marfă ar trebui să fie 
repartizat uniform, echilibrat în re
țeaua comercială sau. cum spunea 
unul dintre factorii de răspundere 
în aprovizionarea Capitalei — „ideal 
ar fi ca procentajul realizat pe total 
să se regăsească la fiecare unitate". 
Cu alte cuvinte, să se respecte gra
ficele șl comenzile unităților, și nu 
cum se întîmplă în prezent. Aceasta 
presupune insă intensificarea efor
turilor pentru o aprovizionare cit 
mai apropiată de cerințele popu
lației.

CÎND LIPSESC ORDINEA ȘI 
DISCIPLINA. Dacă marfă nu era 

peste tot în cantitățile și sortimentele 
Solicitate, in schimb, in raidul nos
tru nu am intilnit unitate in care 
aspectele de indisciplină, de dezor
dine si. uneori, de lipsă de curățe
nie să nu fie prezente. Ba chiar in 
unele locuri, ca de pildă în Piața 
Ferentari, abundau de-a. dreptul. 
Astfel, cițiva vinzători purtau in loc 
de halat un fel de șorț, ca de 
fierar sau tăbăcar, nu prea diferit 
nici sub aspectul „curățeniei". Ți
nută la care, se ințelege. nici ecu

---------------  PE TEME DE SEZON ---------------
COMERȚUL CU LEGUME Șl FRUCTE 
- INTRE CERINȚE Șl REALITĂȚI

Raid-anchetă prin cîteva piețe bucureștene

sonul nu-sl găsea locul. în schimb, 
un halat impecabil purta, in spatele 
tejghelei, un cetățean ce s-a dove
dit a nu fi șeful unității — cum am 
fost tentați să credem —. ci... soțul 
unei vinzătoare. neincadrat la uni
tatea respectivă. Deși mai apropiată 
de boxele din spatele unității decît 
de galantare, condica era bine „gar
nisită" cu sesizări, in dreptul cărora 
semnase de luare la cunoștință nu
mai șeful unității. Dar în condica de 
prezentă el nu semnase. în schimb, 
restul personalului o semnase cu an
ticipație pînă la... sfirșitul lunii. Cel 
mai „palpitant" moment avea insă 
să fie altul : cel in care șeful uni
tății (Pandelea Radu) ne-a mărturi
sit că, deși unitatea lui este aprovi
zionată de I.L.F. Militari destul de 
necorespunzător, el totuși nu are 
probleme cu planul. Cum ? Simplu : 
„Ieșim inaintea mașinilor care vin 
din cimp și ne înțelegem cu șoferii". 
Desigur, aici, așa cum am fost asi
gurați de către Ion Gheorghe. di
rectorul întreprinderii comerciale de 

legume-fructe. care ne-a insotit in 
tot acest raid, urmează să se facă 
verificările necesare si să se aplice 
prevederile legii. Totuși, se cuvine 
menționat că unitatea respectivă — 
ca atitea altele — nu era intr-ade
văr aprovizionată conform grafi
celor.

Și în alte unități am intilnit as
pecte similare, deși nu in asemenea 
proporții. Astfel, la Complexul agro- 
alimentar Cotroceni, unitate nouă, 
modernă. în care aspectele pozitive 

prevalează, am intilnit un individ 
„camuflat" în halat ce își făcea de 
lucru prin unitate. Aflăm că nu lu
crează acolo, ci că „a venit să-și 
ajute un unchi", lipsind pentru 
aceasta de la serviciul său. respec
tiv de la un șantier de construcții. 
Ne întrebăm : cu ce sint „retribuiți" 
acești oameni care îsi fac de lucru 
pe lingă mai toate aprozarele și Pie
țele ? Și încă o întrebare : cum de 
își permit cei ce le angajează ser
viciile să fie atit de darnici ? Iată 
ce ne-a făcut să ne interesăm dacă 
în aceste unităti există sau nu așa- 
numitele „caiete de bani personalii 
obligatorii în toate unitățile comer
ciale. La Piața Gorjului. responsa
bilul (Horelu Octavian) a căutat cu 
mult „zei" asemenea document A 
căutat și în condica de prezență 
dacă sînt consemnate sumele res
pective. Dar în zadar, pentru că de 
zile întregi nimeni nici măcar nu 
șemnase condica.

Directorul întreprinderii comer
ciala care ne-a insotit a fost de 

acord că. intr-adevăr, starea disci
plinei in unitățile I.C.S.L.F. este 
cit se poate de precară. Drept do
vadă. ne-a arătat o listă de sanc
țiuni aplicate în ultimul timp lucră
torilor din rețea. Astfel, cei mai 
multi dintre ei (Gh. Lupu. N. Sava, 
V. Neacșu, Gh. Niculescu și alții) 
au fost sancționați pentru vînzare 
preferențială, a se citi „interesată". 
Alții (E. Cărămidă. V. Măndiță) 
pentru neglijență, dezordine în uni
tate, mărfuri depreciate, prețuri 

neafișate, adică tot tacîmul cu care 
cumpărătorul se întîlneste deseori, ca 
să nu mai vorbim de unele cazuri 
de necinste crasă, cum este cel al 
numitei Valeria Nicolae. de la uni
tatea 314.

De ce. în pofida măsurilor luate, 
indisciplina totuși proliferează ? Un 
posibil răspuns este dat de faptul 
că, de obicei, măsurile sint destul de 
blinde : retrogradare, diminuarea 
retribuției sau. adesea, mutarea 
intr-o altă unitate. De ce ? „Pentru 
că nu ne putem dispensa de oameni 
— ne spune directorul întreprinde
rii. Alții nu avem. Așteptăm să ne 
vină noi promoții de liceu sau 
scoală profesională. pînă atunci 
facem eforturi să-i școlarizăm pe 
cei pe care ii avem". Așa este. Dar 
cumpărătorul nu tine poate atit de 
mult ca vînzătorul de la aprozar să 
aibă cine știe ce școală îi este su
ficient ca acesta să fie cinstit, poli
ticos si, dacă se poate, să aibă un 
halat curat, cu ecuson, ca să se știe 
cine ii poartă.

CE ARE ÎN VEDERE CONTRO
LUL IN PIAȚA 7 Ne-am întrebat 

pentru care motiv asemenea abateri 
nu sint sesizate de diversele con
troale care se fac — destul de mul
te — in unele locuri. Astfel, la Com
plexul agroalimentar Cotroceni, in 
cîteva zile au fost cinci controale, 
cele mai multe ale unor echipe de 
oameni ai muncii. De fiecare dată 
ele au consemnat ce marfă se găsea 
in unitate si ce nu. precum si alte 
asemenea observații pur conștata- 
tive. O singură consemnare mai la 
obiect se referea la absenta greută
ților divizionare sub 100 de grame 
(care, de altfel, lipseau și în ziua 
raidului nostru). Multe controale și 
consemnări similare am intilnit și 
la Plata Coșbuc. cum de altfel se 
petrec lucrurile în majoritatea cazu
rilor. Iată de ce socotim necesar ca 
aceste echipe sâ-si schimbe moda
litatea de a efectua controlul, nu- 
nind mai mult accentul pe verifi
carea prezentei personalului inca
drat (prevenindu-se astfel cazuri de 
genul celor la care ne-am referit 
mai înainte), pe corectitudinea vîn- 
zării, ținuta vînzătorilor, curățenia și 
ordinea în unitate.

Dintr-o discuție cu factori de răs
pundere de la Consiliul popular al 
Capitalei a reieșit că aceste aspecte 
din comerțul cu legume-fructe sînt 
cunoscute si că se Întreprind o sea
mă de acțiuni si măsuri pentru re
zolvarea - lor. pentru Îmbunătățirea 
aprovizionării și a activității comer
ciale in acest domeniu. „Zilnic — ni 
s-a spus —. în piețele si unitățile 
de profil ale Capitalei se livrează 
circa 2 000 tone de legume si fructe. 
Este adevărat că aceste cantități nu 
sint la nivelurile stabilite pentru 
această perioadă, dar trebuie reți
nut că s-au prevăzut cantități spo
rite fată de anul trecut pentru in- 
silozare, în vederea sezonului rece".

Așadar, problema principală con
stă în asigurarea fondului de marfă, 
în fiecare unitate, potrivit graficelor 
stabilite. Factorii din comerț au ară
tat. în această privință, spre între
prinderile furnizoare, respectiv către 
cele două I.L.F.-uri din Capitală 
care nu livrează produsele în mod 
ritmic, așa cum se prevede in grafi
cele întocmite. Raidul nostru va con
tinua.

Ion MARIN
Ștefan C1OCH1NARU

PIATRA NEAMȚ: 0 importantă manifestare 
cultural-educativă

Gala filmului românesc pentru copii
Intre 2 și 9 octombrie, la Piatra 

Neamț se va desfășura „Gala fil
mului românesc, pentru copii", 
desfășurată sub generoasa egidă 
a Festivalului național „Cîntarea 
României". Organizatorii princi
pali ai acestei importante mani
festări cultural-educative de an
vergură națională, ajunsă la edi
ția a IV-a : Asociația cineaștilor 
din România, Centrala „Romania- 
fiim", Consiliul Național al pio
nierilor și, bineînțeles, Comitetul 
județean de cultură și educație 
socialistă Neamț.

După gongui inaugural, de la 
cinematograful „Panoramic" (pri
lej cu care va avea loc și verni
sajul expoziției „Arta filmului de 
animație"), in fiecare seară va fi 
programat un mănunchi de creații 
cinematografice de factură dife
rită. Concursul (căci gala are șl 
un caracter competitiv) se va des
fășura pe secțiuni, care vor lua 
în considerație atit creațiile profe
sioniste (aici incluzîndu-se și 
pelicule TV), cit și producțiile 
cinecluburilor pionierești și școlare.

Interesant de amintit, conform 
tradiției manifestării, pe ungă 
juriile prezidate de regizori pro
fesioniști va mai funcționa un 
juriu al pionierilor (ce va da o 
expresie directă opțiunilor publi
cului specific, copiii din județul 
Neamț).

In competiția filmelor artistice 
de lung-metraj : „Egreta de fildeș" 
— regia : Gh. Naghi, „Cetatea 
ascunsă" — regia ; Adrian Petrin- 
genaru, „Recital in grădina cu 
pitici" — regia : Cristiana Nico
lae ; iar la filme de animație : 
„Novăceștii" — regia : Constantin 
Păun, „Temerarii de la scara doi" 
(regia : Ana Maria Buzea, Marian 
Mihail, Zaharia Buzea, Badea 
Artin), „Uimitoarele aventuri ale 
mușchetarilor" — regia ; Victor 
Antonescu, și, în premieră absolu
tă : „Fiul stelelor" — regia : Mir
cea Toia.

Din ampla și variata selecție a 
peliculelor de scurt-metraj (9 do
cumentare și 21 de filme de ani

mație) amintim : „Palatul soarelui 
pentru copii" (regia ; David Reu), 
„România — cultură pentru toți și 
pentru fiecare" (regia: Moscu lan- 
cu), „Grafica electronică" (de Doru 
Cheșu), „Un om al pămîntului său 
— Mircea cel Mare" (de Gh. Hor
vath). în ce privește animația, 
menționăm : „Furnica" (realizator : 
Călin Giurgiu), „Comori submari
ne" (semnat de Adela Crăciunoiu). 
„Nunta Zamfirei" (realiz it de Ta
tiana Apahidean), „Plimbare in 
lună" (semnat de Liana Petruțiu), 
„Omul sunător" (Ion Truică). „Ju
cării muzicale" (Zeno Bogdănescu), 
„Pădurea cintă" (regia: Radu Igaz- 
sâg și Zeno Bogdănescu), „Oceanul" 
(realizat de Luminița Cazacu) etc.

Importanta manifestare cultural- 
educativă din județul Neamț va 
găzdui, de asemenea, colocviul 
„Filmul pentru copii — factor im
portant în educarea tinerei gene
rații in spirit patriotic, revoluțio
nar". mai multe medalioane consa
crate creației lui Ion Popescu- 
Gopo, filmelor Elisabetel Bostan, 
ale lui Gheorghe Naghi, ale Flo- 
ricăi Holban, ale Paulei și ale lui 
Doru Segal, precum și realizărilor 
lui Laurențiu Sirbu și Olimp Vă- 
rășteanu; se vor desfășura, de a- 
semenea, citeva cicluri de filme de 
animație și documentare.

Zilele „Galei filmului românesc 
pentru copii" vor prilejui intilniri 
între creatori și copii, cadre didac
tice și oameni ai muncii. Astfel, 
la Roman va fi inițiat un dialog pe 
tema „Minunata lume a copilăriei 
în filmul românesc", Tirgu Neamț 
va găzdui o dezbatere pe tenia „Ce 
așteaptă pionierii de la cineaști", 
iar. la Bicaz va sta in atenție „Fil
mul de animație — o problemă 
deloc simplă". în bogatul și com
plexul program al manifestării fi
gurează. de asemenea vizite in 
întreprinderi industriale, unități a- 
gricole. șantiere, menite să ducă la 
o mai .bună, mai profundă cu
noaștere a preocupărilor, aspirații
lor și cerințelor publicului tinâr.

Natalia STANCU

)
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului CONSTANTIN DÂSCÂLESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Cronica zilei
desfășurat lu- 
sesiuni a Co-

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII GUINEEA

Stimați tovarăși.
Vă mulțumim cordial pentru felicitările și urările pe care ni le-ați 

adresat cu prilejul celei de-a 44-a aniversări a victoriei revoluției socialiste 
din tara noastră.

împărtășim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre 
partidele și țările noastre 
poarelor bulgar și român,

Folosim prilejul pentru 
tregului popor al României 
ttții socialiste multilateral

se vor dezvolta in continuare, spre binele po- 
în interesul păcii și socialismului.
a vă adresa dumneavoastră, comuniștilor și în
frățești urări de noi succese in edificarea socie- 
dezvoltate în patria dumneavoastră.

TODOR JIVKOV
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Bulgar, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulgaria

La București s-au 
crările celei de-a 7-a 
misiei mixte guvernamentale de co
laborare culturală româno-polone. 
Protocolul sesiunii a fost semnat de 
Tamara Dobrin. vicepreședinte al 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste. și Jerzy Bajdor, adjunct al 
ministrului culturii și artei, pre
ședinții celor două părți in comisie.

Tovarășa Suzana Gâdea, președin
tele Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, s-a întîlnit, sîmbătă, cu 
conducătorul delegației culturale po
loneze.

A participat Jerzy Woșniak, am
basadorul R.P. Polone la București. 

(Agerpres)

t
GHEORGHI ATANASOV

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Bulgaria

Lumea copiilor (color) 
Viata satului (color) 
Telex
Album duminical (color) 
închiderea programului. 
Telejurnal

CONSTANȚA : Rezultate ale organizării 
și modernizării producției

Avînd ca obiectiv realizarea 
unui volum cit mai mare de lu
crări, la un înalt nivel tehnic, co
lectivul de oameni ai muncii de 
la întreprinderea-antreprizâ de 
construcții hidrotehnice și portua
re Constanța, cuprinzînd în rîn- 
durile sale numeroși constructori 
pricepuți și cu o mare experien
ță, acordă o atenție deosebită a- 
plicării de tehnologii noi și mo
dernizate, utilizării judicioase a 
unor mașini și instalații de mare 
randament, perfecționării organi
zării proceselor de producție, pen
tru sporirea eficienței întregii ac-

tivități productive. Astfel, la Ex
ploatarea de cariere Sitorman, 
sarcinile de plan pe primele 9 luni 
ale anului au fost îndeplinite îna
inte de termen. Pe ansamblu, apli
carea eficientă a măsurilor pre
văzute în programul de organiza
re și modernizare a producției 
s-au materializat în importante 
depășiri ale planului la construc
ții-montaj și producție industrială, 
în condițiile reducerii cheltuielilor 
materiale, s-au înregistrat impor
tante economii de metal și ciment. 
(Lucian Cristea).

11.30
12.30 
13,00
13,03 
15,00
19.00
19,20 „Cîntarea României** (color). 

Omagiul țării conducătorului iu
bit. Emisiune realizată în colabora
re cu Consiliul Culturii și Educa
ției Socialiste și cu Comitetul de 
cultură și educație socialistă al 
județului Sibiu

* Film artistic: „Un dar neaștep
tat"
Refrenele amintirilor (color). In- 
tîlnire muzicală în Cișmigiu 
Telejurnal

20,20

21,40

21,50

20,00
20,25

20,55

21,50

Luni, 3 octombrie
Telejurnal 
știința — forță nemijlocită de pro
ducție (color)
Promoții de tineri cu înalte 
noștințe revoluționare, cu un 
orizont cultural-științific 
Tezaur folcloric (color) 
Imagini cipriote. Documentar 
lor)
Telejurnal

cu
la rg
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Progrese într-un important domeniu al
Preocuparea pentru sănătatea o-' 

mului constituie în țara noastră o 
adevărată politică de stat, înscrisă 
în programele de dezvoltare econo- 
mico-socială a țării, întemeiată pe 
eforturi materiale permanente ale 
societății și. concomitent, pe munca 
tot mai competentă, tot mai califi
cată a unui puternic corp medical. 
Progresele înregistrate in ultimii ani 
în acest domeniu, ca și in celelalte 
Sectoare de activitate, se întemeiază 
pe o susținută preocupare pentru 
cercetare, pentru promovarea necon
tenită a noului. Astfel, în mod sis
tematic, se organizează schimburi de 
experiență și de opinii, atît cu spe
cialiști din țară, cit și de peste 
hotare. în acest cadru se înscrie și 
cel de-al Vlll-lea Congres latin de 
reumatologie, care s-a desfășurat cu 
puțin timp in urmă la București, 
prestigioasă manifestare științifică 
internațională, ce' are loc din doi în 
doi ani și a cărei gazdă a fost, pen
tru a doua oară, țara noastră. Con
gresul a fost organizat de Societatea 
română de reumatologie și societă
țile similare ale țărilor de limbă la
tină din Europa (Franța, Italia, Spa
nia, Portugalia, Belgia), sub egida 
Ligii internaționale contra reumatis
mului.

„Servim împreună cauza științei 
pentru binele oamenilor, arăta prof, 
dr. Victor Ciobanu, președintele a- 
cestui congres. Fiecare din lucrările, 
din rezultatele prezentate vor con
tribui fără îndoială la îmbogățirea 
cunoștințelor și a posibilităților de 
luptă împotriva bolilor reumatisma
le. în felul acesta vom putea face 
mai mult pentru prevenirea îmbol
năvirii, pentru menținerea sănătății. 
Acesta este scopul final al politicii 
noastre sanitare. întemeiată pe o 
concepție profund umanistă".

Cei aproape 300 de participanți din 
țara noastră și circa 30 oaspeți 
străini, reputat! specialiști, au dez
bătut cele mal recente rezultate din 
domeniile diagnosticării și tratamen
tului bolilor reumatismale, permi- 
țind astfel realizarea unor progrese 
in practica medicală din țările res
pective și, in consecință, o mai bună 
Îngrijire a suferinzilor reumatici.

Interesul științific și practic pen
tru bolile reumatismale se explică 
prin faptul că ele afectează, pe plan 
mondial, cea mai mare parte a 
populației, la virste tinere, active, 
iar cele mai severe dintre ele își fac 
apariția incă din copilărie. Se știe 
că. după 35—40 ani. suferințele co
loanei vertebrale — de tip artroză, 
spondiloză etc. — se Intilnesc in pro
cent foarte ridioat. iar poliartrita 
reumatoidă, ca să reținem numai 
aceste exemple din numeroase al
tele, se pot instala foarte devreme, 
incă din copilărie, adesea boala tre- 
cind neobservată pentru a se agrava 
ulterior. Descoperirea bolii la înce
putul ei. diagnosticarea corectă și 
precoce, cerințe ale practicii medi
cale curente, au determinat antrena
rea unui mare număr de specialiști, 
din cercetare și clinici din cele mai 
diferite domenii.

în ultimele două decenii, concepția 
cu privire la bolile reumatismale a 
suferit mutații importante, semnifi
cative, datorită cercetărilor științi
fice multidisciplinare fundamentale 
si clinice efectuate atit la noi în 
țară, cit și în alte țări. Astfel, prin 
studii tot mai aprofundate s-a putut 
stabili că numărul bolilor reumatis
male este considerabil mai mare, iar 
unele forme pot fi deosebit de se
vere : poliaritrita reumatoidă, reu
matismul Reiter, vasculitele siste
mice. spondilartrita anchilozantă. lu
pusul eritematos. Multiplele anoma-r 
Iii imunologice aflate adesea la ori
ginea suferințelor reumatismale con
stituie obiectivul și direcțiile multor 
cercetări moderne.

Faptul că la Congresul latin de 
reumatologie au participat reprezen
tanți ds seamă ai acestui domeniu, 
dar și radiologi, imunologi. pediatri, 
farmacologi, chirurgi, ortopezi. spe
cialiști în medicină nucleară, balneo- 
fizioterapie, recuperare medicală 
etc., demonstrează noul mod de a- 
bordare și de înțelegere a bolilor 
reumatismale, demonstrează cit de 
vast a devenit acest domeniu atit 
din punct de vedere fundamental, 
cit si clinic.

Așa cum apreciau participanții, te
matica congresului a fost deosebit 
de interesantă și extrem de variată. 
Ea s-a referit la domenii de mare

sănătății omului
Interes și actualitate : progrese ta 
domeniul 
probleme 
vasculitele 
sero-negative. actualități in medica- 
ția bolUor reumatismale, actualități 
in reeducarea medicală și in chirur
gia reumatismului. Alături de rezul
tatele obținute cu metodele clasice, 
cunoscute — radiografia, analizele 
de laborator, scaner, tomografie, 
scintigrafie etc. — au apărut me
tode noi care aduc un plus de pre
cizie, mai ales în cazurile în care 
există dificultăți de diagnostic, fiind 
totodată neinvazive, nenocive : rezo
nanța magnetică nucleară, difracția 
cu raze X, termografia. laserul, noi 
metode de laborator și analize imu- 
no-reumatologice etc. Așa cum apre
ciau specialiștii, fiecare nouă me
todă contribuie la mărirea speran
ței de vindecare sau de ameliorare 
a unor boli care pină acum erau 
mai puțin cunoscute din cauza limi
telor tehnice de explorare.

In ce privește medicația bolilor 
reumatismale au fost prezentate nu
meroase rezultate bune obținute atit 
la noi, cit și în alte țări prin trata
mente efectuate cu produsele româ
nești Gerovital H 3, Fell-Amar, 
Boicil, ca și cu alte medicamente 
antireumatice. ca Indometacin. 
roxicam, sintetizate și studiate 
noi. în legătură cu efectul 
nefic al curelor de tratament recu
perator complex efectuate in stațiu
nile noastre balneoclimatice au fost 
prezentate rezultatele bune obținute 
In diferite localități din tară.

Și în domeniul chirurgiei reuma
tismale au fost prezentate o serie de 
rezultate noi. care s-au bucurat de 
un larg interes. Datorită progreselor 
științifice și tehnice din acest do
meniu. în prezent mulți suferinzi 
și-au recăpătat capacitatea de muncă, 
fiind redați societății, familiei.

explorărilor paraclinice, 
de imunoreumatologie, 
sistemice, poliartritele

Pi
la 

be-

Elena MANTU

La J. O. 1988 - încă o medalie de aur
pentru reprezentanții României

Atleta Paula Ivan - campioană olimpică 
la 1 500 metri

Penultima zi a con
cursului de atletism și 
a Jocurilor 
de 
o 
a sportivei
Paula Ivan, campioană 
olimpică și medaliată 
cu aur in proba de 
1 500 metri la capătul 
unei curse electrizan
te. in care fiecare atle
tă a luptat pină la 
epuizare pentru victo
rie. Dar cea mai pu
ternică și mai hotărîtă 
în disputa pentru lau
rii olimpici s-a dovedit 
a fi atleta noastră, 
care a terminat între
cerea cu timpul de 
3’53‘‘96/100 — nou re
cord olimpic (vechiul 
record era de 3'56”56/ 
100 și aparținea din 
1980 sovieticei Tatiana 
Kazankina). Perfor
manța reprezintă, tot
odată, un nou record 
național. La peste 6 
secunde au sosit me
daliatele cu argint și 
bronz, sovieticele Lai- 
lute Baikauskaite — 
4’00’’24/100 și, respec-

vară a 
strălucită

Olimpice 
prilejuit 
victorie 

românce

tiv, Tatiana Samolen- 
ko — 4’00’'30/100.

Obținută cu o superbă 
siguranță, demonstrind 
o pregătire tehnică și 
tactică fără cusur, 
precum și o extraor
dinară voință de a în
vinge, calități proprii 
unei mari campioane, 
victoria Paulei Ivan a- 
daugă a noua meaalie 
de aur in palmaresul 
atletismului românesc.

Născută in anul 1963,

tn comuna Hotarele, 
județul Giurgiu — 
componentă a clubului 
Olimpia București — 
Paula Ivan s-a făcut 
remarcată cu echipa 
națională de cros (lo
cul 3 la campionate
le mondiale, in 1983), 
pentru ca in 1987 să 
se înscrie pe , firma
mentul atletismului in
ternațional cu o du
blă victorie (1500 m 
și 3 000 m) la Univer
siada de vară de la 
Zagreb. Anul acesta, 
Paula Ivan a dominat 
de o manieră catego
rică întrecerile la pro
ba de 1 500 m, fiind 
neînvinsă în întreg 
sezonul. Victoriile ob
ținute la toate con
cursurile la care a 
participat i-au adus 
primele locuri atit in 
clasamentul probei, cit 
și în cel general al 
..Marelui 
federației 
ționale, 
de asemenea, 
mai bune performanțe 
mondiale.

premiu" al 
interna- 

inregistrînd, 
cele

Domnului general de brigadă 
LANSANA CONTE

Președintele Comitetului Militar de Redresare Națională, 
Șef al statului, 

Președintele Republicii Guineea
CONAKRY

Cea de-a XXX-a aniversare a proclamării independenței Republicii Gui
neea imi oferă plăcutul prilej de a vă adresa cele mai bune urări de sănă
tate și fericire personală, de progres și prosperitate poporului guineez 
prieten.

Sînt încredințat că bunele raporturi de prietenie și cooperare existente 
între România și Guineea se vor dezvolta și diversifica tot mai mult in 
viitor in spiritul convorbirilor noastre și Înțelegerilor convenite împreună, 
spre binele popoarelor român și guineez, al cauzei păcii, înțelegerii și co
laborării internaționale.

■»
*

Se Împlinesc la 2 octombrie 30 
de ani de la proclamarea indepen
denței Republicii Guineea, eveni
ment care a pus capăt unei lungi 
perioade de dominație străină și a 
deschis o nouă pagină în istoria 
frămintată a acestei țări.

Devenind stăpîn pe propria-i 
soartă, poporul guineez s-a angajat 
cu toate forțele pe calea lichidării 
înapoierii economice moștenite din 
trecut, reușind într-o perioadă re
lativ scurtă să obțină o serie de 
realizări importante pe caleâ valo
rificării resurselor materiale șl 
umane ale țării. „Perla Africii oc
cidentale", cum 1 se mai spune. Re
publica Guineea posedă uriașe can
tități de bauxită (aproximativ două 
treimi din rezervele mondiale), iar 
de pe teritoriul ei (cu o suprafață 
de 245 857 kmp) izvorăsc trei din 
marile fluvii ale continentului afri
can : Niger, Senegal șl Gambja, 
Prospecțiunile geologice au dat la 
Iveală și alte bogății ale subsolu
lui : importante zăcăminte de mi
nereu de fier, diamante, aur, ura
niu și petrol.

în 
sare 
nite 
sură 
rale 
crările de exploatare a zăcăminte
lor de bauxită din zonele Fria. Bo- 
kef-Sangargdi (unde în acest an 
producția urmează să atingă 10.4 
milioane tone) și Kindia. In ceea 
ce privește rezervele de minereu 
de fier, concentrate in regiunea 
munților Nimba-Simandou. proiec
tele prevăd. într-o primă etaoă, 
realizarea unei producții de 6 mili
oane tone.

Un complex program de moder
nizare are drept obiectiv sectorul 
energetic, care dispune de impor
tante resurse oferite de marile 
cursuri de apă. Amenajările hidro-

cadrul programelor de redre- 
și dezvoltare economică, me
să pună în valoare într-o mă- 
sporită marile resurse natu- 
ale tării, s-au intensificat lu-

Din țările socialiste
U.R.S.S „Macarale zburătoare"

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Folosirea elicopterelor 
ferite lucrări de construcții-montaj 
capătă o răspindire tot mai largă 
in Uniunea Sovietică. Recurgerea 
ia aceste aparate prezintă avantaje 
substanțiale, deoarece simplifică 
considerabil operațiile necesare și 
scurtează termenele de execuție.

De o deosebită popularitate in 
rindul specialiștilor ce efectuează 
asemenea lucrări se bucură elicop
terul MI-10, denumit și „macaraua 
zburătoare".
asemenea 
succes la

în construcții
pentru cM-

în ultimul timp, un 
aparat a fost folosit cu 
montarea unor noi ante-

ne șl la repararea celor vechi din 
cadrul centrului de televiziune din 
orașul Obninsk. Folosirea elicopte
rului permite efectuarea lucrărilor 
la înălțimi de la 200 la 360 de me
tri în condiții de deplină securita
te. Specialiștii apreciază că 
recurgerea la metodele tradiționa
le ar fi făcut ca lucrările să dure
ze cîteva săptămîni, tn timp ce 
elicopterul a scurtat termenul la 
cîteva ore. Se are acum tn vedere 
reconstrucția altor antene de tele
viziune prin folosirea elicopterelor.

R. P. CHINEZA: Se extinde rețeaua

Concursul olimpic de caiac-canoe 
s-a încheiat cu finalele, in probele 
pe distanța de 1 000 m. Iată rezulta-' 
tele inregistrate in cele șase finale : 
masculin : canoe simplu : 1. Ivan 
Klementiev (U.R.S.S.) — 4T2”78/100;.„ 
5. Aurel Macarencu (România) — 
4’ 21’ 72/100 ; canoe dublu : 1.
U.R.S.S. — 3’48”36/100 ;... 6. Româ
nia (Gheorghe Andriev—Grigore 
Obreja) — 3’56’ 56'100 ; caiac dublu : 
1. S.U.A. — 3'32”42/100 ;... 6. Româ
nia (Daniel Stoian — Angelin Velea) 
— 3’35”75/100 ; caiac simplu : Greg 
Barton (S.U.A.) — 3'55”27/100 ;
caiac—4 : Ungaria — 3W20/100 ; fe
minin : caiac—4 (500 m) : R.D. Ger
mană — l’40”78,100.

Turneul olimpic de fotbal s-a în
cheiat cu victoria selecționatei 
U.R.S..S, care a întrecut in finală cu 
2—1 (după prelungiri) echipa Bra
ziliei. La sfirșitul timpului regu
lamentar de joc scorul a fost 1—1.

FOTBAL : Azi, in divizia A
Tn etapa a VIII-a a campionatu

lui diviziei A se vor disputa astăzi 
șase meciuri, după următorul pro
gram : F.C. Farul — F.C. Bihor ; 
Flacăra - S.C. Bacău ; F.C.M. Bra
șov — F.C. Argeș ; Corvinul — Spor
tul studențesc ; A.S.A. — Rapid ; 
F.C. Olt — Universitatea Craiova. 
Partidele vor Începe la ora 15.

energetice au menirea să acopere 
in bună parte necesitățile indus
triei, ale centrelor economice ur
bane, dar și ale agriculturii, sector 
ce concentrează 80 la" sută din 
populația țării. Programele guver
namentale în domeniul agriculturii 
prevăd, în special, dezvoltarea pro
ducției de cereale pentru satisfa
cerea consumului intern, mărirea 
suprafețelor irigate, o mai bună do
tare tehnică.

Pe plan extern. Guineea promo
vează o politică de pace, egalitate 
în drepturi, înțelegere și colaborare 
rodnică cu alte state, fundamentată 
pe principiile respectării suverani
tății și neamestecului in treburile 
interne.

în spiritul politicii sale de solida
ritate activă cu tinerele state care 
au pășit pe calea dezvoltării de 
sine stătătoare, poporul român a 
urmărit și urmărește cu interes și 
simpatie prdgresele realizate de 
poporul guineez prieten. La scurt 
timp după proclamarea indepen
denței Guineei. România a stabilit 
relații diplomatice cu tînărul stat 
african. între țările noastre stator- 
nicindu-se raporturi strinse de co
laborare și cooperare, întemeiate 
pe deplina egalitate în drepturi, pe 
stimă și avanțaj reciproc. Un im
puls hotăritor la lărgirea și diver
sificarea cooperării bilaterale pe 
plan economic, tehnlco-științific ți 
cultural au adus întâlnirile și con
vorbirile la nivel înalt româno-gui- 
neeze, magistral ilustrate anul aces
ta de vizita oficială de prietenie a 
tovarășului Nicolae Ceausescu. îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. în Republica Guineea, 
— vizită ce a deschis perspective 
din cele mai favorabile relațiilor 
de colaborare prietenească dintre 
cele două țări, spre binele reciproc, 
al cauzei păcii și înțelegerii inter
naționale.

feroviară
O nouă linie de cale ferată ur

mează să fie dată în funcțiune în 
R. P. Chineză, pină la sfirșitu! 
acestui an. Magistrala feroviară — 
care leagă orașul Datong, centrul 
administrativ al uneia dintre cele 
mai mari zone de extracție a căr
bunelui, cu portul Quinhuangdao, 
de pe coasta Mării Bohai — se nu
mără printre proiectele prioritare 
ale actualului plan cincinal. Reali
zarea ei va permite sporirea con
siderabilă a cantității de cărbune 
destinat beneficiarilor externi, lu
crarea înfăptuindu-se concomitent 
cu extinderea și modernizarea faci-

lităților portuare 
dao, unul dintre 
cu dane specializate pentru încăr
carea mineralierelor.

Calea ferată care se construiește 
este, de asemenea, dotată cu insta
lații ce reprezintă noutăți tehno
logice în domeniul feroviar, fiind, 
în cea mai mare parte, rodul acti
vităților de cercetare ale institu
telor chineze specializate.

Extinderea transporturilor fe
roviare se înscrie printre obiecti
vele importante ale actualului plan 
cincinal de dezvoltare economico- 
socială a Chinei.

de la Qulnhuang- 
porturile chineze

HUNEDOARA : O nouă microhidrocentrală
La amenajarea Rîu Mare — Re

tezat și în alte locuri din județul 
Hunedoara se acționează eu forțe 
sporite pentru realizarea obiective
lor energetice prevăzute a fi puse 
în funcțiune în acest an. inregis- 
trindu-se ritmuri superioare de e-

xecuție. Astfel, In prima zi a lu
nii octombrie, constructorii hune- 
doreni ai noilor capacități pentru 
producerea energiei electrice au 
dat tn folosință microhidroeentra- 
la Dobra I. (Sabin Cerbul.

BUZĂU : Consfătuirea teatrelor populare și muncitorești
In municipiul Buzău a avut loc 

consfătuirea teatrelor populare și 
muncitorești, organizată de Consi
liul Culturii și Educației Socialiste 
șl Comitetul Central al U.T.C., la 
care au participat regizori ai tea
trelor populare și muncitorești din 
întreaga țară, instructori de spe
cialitate de la centrele județene de 
Îndrumare a creației populare și a 
mișcării artistice de masă, activiști 
ai consiliilor județene ale sindica
telor, dramaturgi, regizori. în ca-

drul consfătuirii a fost prezentată 
activitatea teatrelor populare și 
muncitorești în stagiunea 1987— 
1988 și structura repertoriului pen
tru noua stagiune, au fost vizionate 
două spectacole-model susținute 
de Teatrul popular Buzău și Tea
trul muncitoresc Urziceni, au 
avut loc dezbateri, privind rolul 
teatrelor populare și muncitorești 
in educarea oamenilor muncii.
(Stelian Chiper).

R.P.D. COREEANA Importante obiective
în construcție

La Sunciuăn se află în 
desfășurare construcția unui _ 
plex de vinalon. cel mai mare 
biectiv industrial realizat pină în 
prezent în R.P.D. Coreeană. Com
plexul va cuprinde circa 400 da 
clădiri industriale de diferite di
mensiuni, precum și blocuri de lo
cuințe cu 16 mii de apartamente. 
Noua platformă industrială va pro
duce anual 100 mii tone de vina
lon. 900 mii tone de îngrășăminte 
azotoase. importante cantități de 
rășini sintetice și alte diverse ma
terii prime pentru industria chi
mică. Procesele tehnologice vor fi 
în întregime automatizate.

Un alt obiectiv construit de

plină 
com- 

o-
aoeastă dată in capitala țării 11 re
prezintă noua magistrală Guang- 
bok. începute în mai 1986, lu
crările se desfășoară in prezent 
pe toate fronturile. în raport cu 
străzile și bulevardele deja con
struite pină acum la Phenian, ma
gistrala Guangbok are o serie de 
particularități. Ea are o lărgime de 
100 de metri, fiind flancată de 
piste pentru cicliști, gazoane. tro
tuare largi, Magistrala este între
tăiată de cîteva pasaje subterane și. 
pe alocuri, de viaducte cu 2—3 ni
veluri. De regulă, casele de locuit 
de pe bulevardul Guangbok sînt 
blocuri cu 20—30 etaje, cel mai 
înalt bloc avînd 42 de etaje.

R. S. CEHOSLOVACĂ: Program
de valorificare a surselor hidroenergetice
R. S. Cehoslovacă se 

printre țările europene cu 
rețea hidrografică și mari posibi
lități electroenergetice. Folosirea 
lor rațională ar putea furniza eco
nomiei naționale aproximativ 11 
miliarde kilowați-oră energie elec
trică. in condiții rentabile și 
nedăunătoare mediului ambiant. în 
prezent este pusă in valoare doar

numără 
o densă puțin peste o treime din această 

capacitate. în aceste condiții, a 
fost adoptat un program guverna
mental pentru construcția de hidro
centrale pină In anul 2000.

Experții apreciază că aplicarea 
acestui program va permite econo
misirea anuală a 11 milioane tone 
de cărbune.

vremea
Iiutltutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
Intervalul 2 octombrie (ora 20) — s oc
tombrie (ora 20). In tară: Vremea va 
ti răcoroasă, mai ales In jumătatea de 
nOrd a tării. Cerul va fi variabil, cu 
tnnorări ceva mal accentuate in regiu
nile sud-estlce ale tării unde, izolat, 
va ploua slab sau va burnița. Vîntul 
va sufla slab pină la moderat, cu unele 
Intensificări tn estul tării din sector 
nordic cu 35—45 kilometri pe oră. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse 
tre 2 și 
presiuni.

fl condiții de producere a brumei. Tem
peraturile maxime vor fi cuprinse în
tre 14 și 22 de grade, mai ridicate în 
vestul și sud-vestul tării. Dimineața, 
]a munte și în depresiuni se va pro
duce ceață. In București: Vremea va fl 
răcoroasă. Cerul va fl variabil. Condiții 
de ploaie slabă sau burniță la începutul 
intervalului. Vîntul va sufla slab pînă 
la moderat. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 7 și 10 grade. cele 
maxime între 19 șl 22 de grade.

12 grade, mai coborîte în 
unde, în ultimele nopți,

In
el e- 
vor

cinema

cu venirea toamnei, condițiile meteorutiere specifice sezonului 
mizgă, ceață, vizibilitate redusă — devin tot mai schimbătoare 
la alta și, uneori, chiar in cursul aceleiași zile și pe parcursul 

acum,

O dată
— ploaie, 
de la o zi , . . . .
aceluiași, traseu. De cind s-a inventat automobilul, dar mai ales 
cind și în țara noastră numărul de autovehicule de cele mai diferite des
tinații. construcții și gabarite este din ce in ce rnai mare, toți șoferii pro
fesioniști și amatori știu că sezonul rece impune anumite rigori în condu
cerea acestora în deplină siguranță pe drumurile publice. Este cit se 
poate de firesc și benefic că imensa majoritate a celor de la volan le 
aplică întocmai — de la pregătirea mașinii pină la însușirea temeinică și 
practicarea normelor conduitei preventive. Din păcate, mai sînt și unii 
conducători auto care încalcă sau ignoră — ceea ce, în fond, este același 
lucru — reguli elementare ale circulației și eticii rutiere, care pot duce la 
tot atitea evenimente nedorite, unele cu urmări deosebit de grave, mai 
ales in sezonul rece. Este și constatarea făcută în timpul unui raid-an- 
chetă. Însoțind echipaje ale miliției. De astă dată, demersul nostru n-a 
mai avut loc, ca de obicei, pe traseele considerate ca fiind cele mai aglo
merate — spre și dinspre Litoral, Valea Prahovei sau Valea Oltului — ci 
pe drumurile publice din județele Timiș, Mehedinți și Hunedoara.

De la început, se cuvine precizat 
ca 
se 

ridicate de trafic.
faptul că și în aceste județe 
de altfel pretutindeni în tară 
înregistrează valofi 
Observațiile „pe 
viu", testele și 
sondajele pe care 
le-am efectuat 
cu sprijinul ser
viciilor circula
ție ale miliției 
din județele res
pective, la care 
au participat și 
corespondenții „Scinteli" Cezar Ioa
na, Virgiliu Tătaru și Sabin Cerbu, 
relevă o preocupare sporită pentru 
întărirea ordinii și disciplinei pe 
drumurile publice, pentru creșterea 
siguranței și civilizației rutiere, 
toate cele trei 
în municipiile 
Drobeta-Turnu 
tă o asemenea 
lației, prevăzută cu semafoare, sem
nalizare și indicatoare judicios și vi
zibil amplasate, incit, practic, 
automobilist care n-a mai fost 
odată prin aceste localități cu 
s-ar putea „rătăci". Cu ajutorul 
siliilor populare din județele 
pective, al tuturor factorilor inves
tiți cu atribuții și răspunderi în 
acest domeniu, s-au executat. în ul
timul timp, lucrări de cel mai larg 
interes : modernizări de drumuri și 
poduri, crearea de noi artere care 
facilitează legături directe și rapide 
între cartiere, descongestionarea 
unor intersecții și puncte prea aglo
merate, înființarea de sensuri unice 
paralele și altele.

întrucit acum, în sezonul rece, nor
mele conduitei preventive se cer 
mai mult ca oricînd respectate de 
toți participanții la trafic, am urmă
rit. in timpul raidului nostru, mo
dul in care se acționează, practic, in 
acest sens. Intimplarea a făcut să 
fim martori oculari ai unui accident 
ce părea iminent. La un moment 
dat, pe una din pantele și curbele 
de pe dealul Stirmina (Mehedinți), 
din spatele unui tractor cu remor
că a țîșnit un autoturism, apărînd 
brușc in fața unui alt autoturism 
care circ.ula ureînd in mod regula
mentar. Numai extraordinara pre-

zență de spirit a conducătorului au
toturismului 31-MH-320, Constantin 
Bădescu, care a frînat, a manevrat 
cu dibăcie volanul, a redresat mași-

rul unu a accidentelor de circulație, 
viteza excesivă — sau. mal bine zis, 
neadaptarea aeesteia la condițiile 
meteorutiere de deplasare — conti
nuă să fie un real si mare pericol 
pentru siguranța traficului. Deși ve
dea bine că drumul e alunecos și lu 
mizgă. șoferul de pe autovehiculul 
21-TM-2549 mergea intre Orăștie Și 
Simeria ca la raliu, iar cind a trebuit 
să depășească un grup de pietoni, 
a derapat si a ..plonjat" într-un șanț. 
La fel. din cauză că a apăsat prea 
mult pe accelerație, un alt automo
bilist n-a mai putut stăpini volanul 
într-o curbă de pe raza comunei 
Moravița (Timiș), mașina a părăsit șo
seaua. s-a izbit de un copac, el n-a 
mai putut fi salvat, iar o altă per
soană a fost grav accidentată.

■Statisticile miliției atestă faptul că 
multe din evenimentele rutiere In 
care sînt implicați (și vinovati) șo
ferii care au condus sub influenta

cum ar fi neacordarea
(l-SJ-8061

«specte.
prioritate pietonilor 
Timișoara), folosirea incorectă a 
minii farurilor (l-HD-9484) 
jenindu-i pe cei care circulau 
sens opus, biciclete neerhipate co
respunzător. staționări de autovehi
cule pe partea carosabilă a drumu
rilor. constituind tot atitea obstacole 
si pericole pentru siguranța traficu
lui. autovehicule circulind pe timp 
de ploaie fără stergătoare de par
briz (31-HD-559, ------------
3117), mașini ale statului folosite în 
alt interes decit 
camionul 31-TM-1299 
pește 100 de kilometri, niște 
de foc), tamponări din cauza nepăs- 
trării distantei intre autovehicule' si 
altele — fiecare in parte 
laolaltă pline de 
numai pentru cel tn cauză.

Nu putem Încheia însemnările din 
raidul nostru fără

de 
la 

lu- 
stîn- 

din

3-HD-8869, 21-HD-

al statului (auto- 
căra. cale de 

lemne

si toate 
invătăminte nu

O circulafie rutieră modernă, civilizată
Raid-anchetă pe drumurile publice din județele Timiș, Mehedinți și Hunedoara

In 
județe, cu deosebire 

Timișoara. Lugoj, 
Severin și Deva, exis- 
sistematizare a circu-

un 
nici- 
greu 
con- 
res-

na șl a trecut milimetric pe buza 
unei prăpăstii, a făcut ca șapte oa
meni din cele două mașini să fie și 
azi în viață. Fapt cu atit mai vred
nic de laudă, avînd tn vedere că 
Bădescu este un șofer foarte tînăr, 
dar stăpîn pe meserie, atent și pru
dent. Tot in același punct, Stirmina, 
tractoristul Petre Stuparu din Ro
gova a ieșit cu tractor cu tot de pe 
partea carosabilă a drumului, evi- 
tind in ultima clipă o izbire frontală 
și violentă cu un autoturism care pă
trunsese pe conțrasens, fiind scăpat 
de sub control de conducătorul aces
tuia, care adormise la volan chiar 
Intr-o curbă. Am întîlnit, in timpul 
raidului, și un caz rar. poate unic, 
in care o motoretă salvează o limu
zină. Conducînd motoreta preventiv, 
cu multă atenție. Gheorghe Șufana a 
făcut o veritabilă cascadorie, pe o 
stradă din Timișoara, spre a nu lovi 
in : plin autoturismul 2-TM-5486, al 
cărui șofer a pornit ca din pușcă 
de pe loc, fără să se asigure și fără 
să acorde prioritate. După cum tot 
respectarea și aplicarea normelor 
conduitei preventive, îndemînarea și 
cutezanța 1-âu ajutat pe Nicolae Iri- 
mie din Simeria. cu autoturismul 
l-HD-2925. să-i salveze viața unui bi
ciclist care, pe timp de ploaie, de
zechilibrat. căzuse in fața mașinii. 
Situație identică, parcă trasă la in
digo, cu un alt biciclist din 
șoara, care căzuse tot în fața 
mașini (4-TM-7777), dar nu 
cauza ploii, ci a alcoolului, iar cind 
a văzut că șoferul acesteia il salvase, 
ca prin minune, s-a trezit de-a bi- 
nelea.

tn afară de neatenția la volan, care 
constituie, în prezent, cauza numă-

Timi- 
unei 

din

alcoolului se soldează cu victime 
omenești si importante pagube ma
teriale. Fapt confirmat — dacă mai 
era nevoie — și in timpul raidului 
nostru. Pentru a preveni asemenea 
accidente, in sondajele făcute în 
cele trei iudete. in localități și in 
afara acestora, la diferite ore din zi 
si noapte, ne-am bucurat că multe, 
cele mai multe fiole au rămas ne
înverzite, intacte.

Ceea ce ne-a atras, cu deosebire, 
atenția in timpul raidului nostru a 
fost starea de disciplină, de corecti
tudine și civilizație in rindurile unei 
imense categorii de participanți la 
trafic : pietonii. Nu numai in orașe, 
ci si in multe din comunele prin 
care am trecut — si unde există 
marcaje si treceri anume pentru ei 
— rar am văzut pietoni să se hazar
deze in traversări prin locuri ne- 
permise și fără să se asigure. Lu
cru care nu s-a întîmplat și tn lo
calitatea Butoiești. județul Mehe
dinți, unde am consemnat o întîm- 
plare ieșită din comun. Deși i-a 
spus să nu treacă strada că se apro
pie o mașină, soția celui în cauză, 
care mersese oină atunci liniștită 
alături de el. a încercat totuși să 
traverseze si astăzi nu mai este în 
viată.

Am întîlnit. desigur, pe drumurile 
publice din cele trei județe, si alte

a sublinia faptul 
că preocuparea 
statornică a Di
recției circulație 
din Inspectoratul 
Generai 
(iei de 
toate 
pentru 
rea 
lor

0 Nelu: EXCELSIOR -(65 49 45) — 9 : 
11.30: 14: 16.30: 19. MELODIA (11 13 49) 
— 9; 11,30; 14; 16,30: 19, GLORIA 
(47 46 75) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19.
0 Păstrează-mă doar pentru tine : 
STUDIO (59 53 15) — 10: 12,15; 14.30:
16.45; 19, MUNCA (21 50 97) — 15: 17; 
19.
0 Să-ți vorbesc despre mine: FE
RENTARI (80 49 85) — 15; 17; 19.
0 Misterele Bucureștilor: PACEA 
(71 30 85) —9; 11; 13; 15; 17; 19.
0 Novăceștii: GIULEȘTI (17 55 46) — 
9; 11; 13, FLAMURA (85 77 12) _ 9; 
11; 13.
0 Duelul: CIULEȘTI — 15; 17; 19.
0 Pruncul, petrolul și ardelenii: 
FLAMURA — 15: 17,13: 19,30.
0 Agentul straniu : BUZEȘTI
(50 43 58) — 15: 17.30; 1'1.45. POPULAR 
(35 15 17) — 15: 17,30: 19,45.
0 Extemporal la dirigențle: UNION 
(13 49 04) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
0 Luptătorii din valea misterioasă : 
BUCUREȘTI (15 61 54) — 9; 11; 13,15; 
15.30: 17.45: 20.
0 Jocul coincidențelor: VICTORIA 
(16 28 7.9) — 9; 11; 1.3: 15: 17; ' 
0 Povestea Mahulienei:
NOI (15 61 10) - 9; 11 ; 13,15;
17.45: 20.
0 Viață și film: DRUMUL 
(3128 13) — 15; 17; 19.
• Zimbiți. vă rog: VIITORUL 
(10 67 40) — 15: 17: 19.
0 Noile .povești ale Șeherezadel : 
CULTURAL (83 50 13) — 9: 12: 15; 18.
0 Carmen: SCALA (11 03 72) — 9- 
12,15: 16; 19.

19.
TIMPURI 

15,30;

SĂRII

ai Mili- 
a se lua 
măsurile 
preveni- 

evenimente- 
rutiere am 

regăsit-o concretizată, in nu
meroase initiative și acțiuni, și 
ta județele Timiș. Mehedinți si Hu
nedoara. Serviciul circulație al Mi
liției județului Mehedinți acordă o 
atenție cu totul deosebită educării 
rutiere a tinerei generații. O dată cu 
Începerea noului an de invătămînt, 
în toate școlile s-au înființat sau 
reactivat patrulele școlare de circu
lație. Au fost desemnate cadrele di
dactice care vor preda cele nouă 
lecții de circulație prevăzute in pro
grama de Invătămint. acestea fiind 
ajutate. efectiv, in asigurarea de 
material intuitiv-llustrativ si in or
ganizarea de aplicații practice, pen
tru formarea la școlari de convin
geri și deprinderi de a circula corect, 
disciplinat, în siguranță. O ini
țiativă valoroasă, care poate — și ar 
trebui — să fie generalizată si in 
alte iudete este aceea a Serviciului 
circulație al Miliției .județului Ti
miș, care organizează, in mod sis
tematic. ta fiecare cartier din orașe 
si chiar ta unele comune mai mari, 
vizionări de filme de scurt-metraj. 
artistice, documentare si de desene 
animate pe teme rutiere și pentru 
toate virstele. Și nu e deloc întâm
plător faptul că numărul pietonilor 
timisenl din vina cărora s-au întîm
plat evenimente rutiere este cu mult 
sub media pe tară.

teatre
• Teatrul National (14 71 71, Sala 
mare): Zbor deasupra unui cuib de 
cuci — II; Bădărănii — 18; (sala 
Amfiteatru): Actorul — 10; Campionul
— 18; (sala Atelier): Idolul și ion A- 
napoda — 10: Fata din Andros — 15: 
Intre patru ochi (A) — 19.
© Filarmonica ..George Enescu" 
(15 68 75, sala Studio): „Literatura chi
tarei". Constantin Andrei (piese de 
Sanz, Giuliani, Tarrega, Barrios-Man- 
gore, Adrian lonescu, Lauro, Barroso, 
Duarte) — 17; (Ateneul Român): „In
tegrale camerale". Ruxandra Vlad — 
mezzosoprană, Florin Diaconeseu — 
tenor, Alexandru IVIoisiuc — bas, Doi
na Micu — pian. Program Robert 
Schumann — 18.
• Opera Română (13 18 57) : Carmen
— 18.
0 Teatrul de operetă (13 63 48): Leo
nard — 10,30; Logodnicul din lună 
— 18.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46): 
Neinsemnații — 10.30: Gin-Kummy — 
18: (sala Grădina Icoanei. 11 95 44): 
Clinele grădinarului — 10,30; A treia 
țeapă — 18.
0 Teatrul Mic (14 70 81): Cameristele
- 10.30.
0 Teatrul Foarte Mic 
Goethe mi-a spus — 11; 
hoțul — 19,30.
0 Teatrul de comedie 
Acești nebuni fățarnici —
0 Teatrul ..Nottara" (59 31 03. sala Ma- 
gheriui: Floarea de cactus — 18; (sala 
Studio): La un pas de fericire — 18.30. 
0 Teatrul Giuiești (sala Majestic. 
14 72 34): Regele l.ear — III: (sala Giu
iești. 18 04 85): Așteptam pe altcineva
— 18.
0 Teatrul satiric-muzicai ,.C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78): Pompiliu de 
Pompadour — 19.
0 'Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55): 
Pinocchio — 10.30.
0 Circul București (10 41 95): Mara
tonul circului — 19.

(14 09 05) :
Bătrina și

(16 64 60) : 
19.

Raidul-anchetă întreprins tn cele trei județe, ca și datele de „ultimă 
oră" pe care ni le-a pus la dispoziție Direcția circulație din I.G.M. readuc 
în atenția tuturor participanților la traficul rutier o cerință esențială : 
nici un efort nu este prea mare cind e vorba de prevenirea unui eveni
ment nedorit pe drumurile publice.

Petre POPA



Din non despre manifestările si neMateo 
antiromânească, naționalistă, șovină, 

antisocialii a unor cercuri din Ungaria

Schimb de mesaje 
intre președintele României 

și secretarul general al 0. N. U.

Opinia publică din țara noastră 
a fost pe larg informată în legă
tură cu rezultatele întâlnirii și 
convorbirilor de la Arad dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, și tova
rășul Kăroly Grosz, secretarul ge
neral al Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar, președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Populare Ungare.

După cum se știe, cei doi con
ducători de partid au convenit ca, 
în spiritul principiilor deplinei 
egalități în drepturi, respectului 
independenței și suveranității na
ționale, neamestecului în treburile 
interne, avantajului reciproc și în
trajutorării tovărășești — principi' 
înscrise în Tratatul de prietenie și 
colaborare dintre România și 
Ungaria — să se treacă la acțiuni 
hotârîte pentru dezvoltarea în con
tinuare, pe multiple planuri, a ra
porturilor româno-ungare, De co
mun acord, s-a apreciat că pentru 
aceasta este necesar ca, pornin- 
du-se de la realitățile și condiți
ile concrete din fiecare țară, de 
la dreptul suveran al celor două 
partide și popoare de a-și stabili 
de sine stătător căile și formele de 
construcție socialistă, să se pună 
pe primul plan, în relațiile bila
terale, acele probleme și domenii 
în care există poziții identice sau 
foarte apropiate, iar asupra altora, 
mai generale sau mai concrete, 
unde sînt încă deosebiri de păreri, 
să se acționeze, în continuare, pen
tru o mai bună înțelegere a lor, 
pentru apropierea pozițiilor și 
punctelor de vedere. în acest spi
rit, s-a stabilit să fie extinse con
tactele și conlucrarea, schimbul de 
opinii în vederea mai bunei cu
noașteri reciproce, pentru promo
varea înțelegerii și prieteniei din
tre țările și popoarele noastre.

Sintetizînd esența acestor în
țelegeri, baza de la care tre
buie; să se pornească, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia, în de
clarația făcută la conferința de 
presă ce a avut loc după convor
birile la nivel înalt de la Arad : 
„Noi am pornit întotdeauna de la 
faptul că socialismul se înfăptu- ' 
iește în condiții diferite de la o 
țară la alta, că fiecare partid și 
popor trebuie șă-si aleagă în mod 
independent căile construcției so
cialiste. Pot spune că în convorbi
rile de astăzi asupra acestui punct 
de vedere am căzut la un acord 
deplin“. La rîndul său, tovarășul 
Kăroly Grâsz declara cu același 
prilej : „Sînt de aceeași părere cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu că 
judecarea și calificarea politicii 
proprii revin popoarelor noastre".

Este de la sine înțeles că reali
zarea celor convenite presupune 
manifestarea unui spirit de maxi
mă corectitudine și bună credință 
în abordarea tuturor problemelor, 
respectarea cu strictele a princi
piului informării corecte a opiniei 
publice din țările noastre și a opi
niei publice internaționale, evitarea 
oricăror manifestări care ar pu
tea îtnpiedica sau întîrzia tradu
cerea în viață a hotărîrilor adop
tate, în scopul întăririi prieteniei și 
colaborării româno-ungare.

în contrast cu cele convenite, în 
Ungaria se continuă manifestările 
și acțiunile răuvoitoare, antiromâ
nești și antisocialiste, care nu sînt 
în nici un fel de natură să con
tribuie la crearea unui climat de 
încredere și respect reciproc, să 
servească întăririi colaborării și 
bunei vecinătăți. Dimpotrivă, ati
tudinile unor cercuri naționaliste, 
șovine, reacționare, ca și „decla
rațiile" tendențioase, denigratoare 
ale unor oficialități din R.P. Un
gară creează serioase obstacole "«în 
calea dezvoltării normale a ra
porturilor dintre țările noastre, 
prejudiciind grav relațiile de buwă 
vecinătate. Desigur, asemenea ma
nifestări, care — repetăm — în*i- 
bracă în modul cel mai deschis 
caracterul practicilor ce amintesc 
de un trecut condamnat de isto
rie, de popoare, nu pot fi întîm- 
pinate de opinia publică din țara 
noastră decît cu cea mai profundă 
indignare și totală respingere.

Unele cercuri și foruri oficiale 
ungare emit pretenția de a se ocu
pa de soarta cetățenilor români 
de naționalitate maghiară, încer- 
cînd, de fapt, să creeze diversiune 
și' vrajbă, să abată atenția . pro
priului popor de la gravele proble
me economico-sociale cu care se 
confruntă în prezent această țară, 
stimulînd în rîndul propriilor ce
tățeni concepții și porniri din cele 
mai reacționare, cu un vădit ca
racter antiromânesc.

Trebuie spus, in primul rînd, că, 
sub acest pretext, se încearcă le- 
gitimizarea amestecului în trebu
rile noastre interne — și dorim să 
subliniem, și aici, cu toată clari
tatea, că, în ce-i privește pe cetă
țenii țării noastre, de problemele 
lor se ocupă numai partidul și 
statul nostru, iar această preocu
pare — în fapte, nu în vorbe ! — 
este rezultatul politicii profund 
umaniste, revoluționare a Partidu
lui Comunist Român, care și-a pus 
de mult, nu numai teoretic, dar și 
practic, ca obiectiv fundamental 
al edificării noii orînduiri asigu
rarea deplinei egalități în drepturi 
a tuturor oamenilor muncii, în 
spiritul principiilor socialismului, 
ale eticii și echității socialiste.

Asigurarea în fapt a deplinei e- 
galități între toți cetățenii Româ
niei socialiste este astăzi o reali
tate care nu poate fi contestată de 
nimeni, nici de propaganda cea 
mai ostilă. Este evident pentru 
orice om de bună credință că, 
drept rezultat al înfăptuirii con
secvente a politicii juste a parti
dului nostru, de pezvoltare armo
nioasă a forțelor de producție pe 
întreg teritoriul țării, de ridicare 
economico-socială a tuturor zone
lor și localităților, oamenii muncii 
— indiferent care le-au fost stră
moșii, mai îndepărtați sau mai a- 
propiați, indiferent de limba în 
care se exprimă — se bucură de 
aceleași drepturi și libertăți, be
neficiază, în mod egal, fără nici o 
discriminare, de roadele dezvol
tării economiei, științei, învăță- 
mîntului și culturii, de tot ceea ce 
s-a înfăptuit și se înfăptuiește în 
România socialistă.

De aceea, nu pot decît să stâr
nească indignare încercările de 
denaturare și falsificare a politi
cii noastre, a realităților româ
nești. Difuzarea fără responsabili
tate a unor afirmații care contra
vin în mod flagrant realizărilor 
României socialiste, indiferent de 
cadrul în care se face — prin 
presă sau în foruri publice — va 
fi întotdeauna respinsă și condam
nată cu toată fermitatea' de po
porul nostru, ca o încălcare a ce
lor mai elementare norme, ale bu
nei vecinătăți, ale relațiilor dintre 
state, în general.

Este prea bine cunoscut că dez
voltarea unor trainice și fructuoase 
legături între popoare depinde în- 
tr-o măsură hotărîtoare de clima
tul politic, că buna vecinătate 
presupune în mod necesar stimă 
și respect reciproc. Pentru poporul 
nostru — și credem că și pentru 
poporul. Ungariei — este un ade
văr elementar că, atunci cînd doi 
vecini doresc să se viziteze, să 
aibă relații normale, să . colabo
reze, nu se ponegresc, nu-și aduc 
injurii. în acest sens sînt înțe
lese și practicate la noi relațiile 
de bună vecinătate : în spiritul 
atitudinii civilizate, al respectului 
reciproc. Cu atit mai mult se im
pune aceasta atunci cînd este 
vorba de relațiile între state și 
popoare vecine 1 Numai într-o at
mosferă sinceră, deschisă, de sti
mă, și respect ■— așa cum s-au des
fășurat, de altfel, convorbirile de 
la Arad dintre cei doi secretari 
generali — este posibilă reali
zarea unor înțelegeri care să ducă 
Ia întărirea prieteniei și colabo
rării, să așeze raporturile dintre 
țările noastre pe Un făgaș fertil, 
cu o amplă deschidere spre viitor. 
Tocmai acesta este sensul celor 
convenite la Arad, spre a se ac
ționa în continuare pentru dezvol
tarea conlucrării și bunei vecină
tăți, în folosul popoarelor român 
și ungar, al progresului lor eco
nomic și social, al ridicării bună
stării materiale și spirituale, al 
construcției socialiste în România 
și Ungaria.

Răstălmăcindu-se conținutul con
vorbirilor la nivel înalt de la Arad,_ 
în Ungaria se lasă impresia că ar' 
fi fost convenite cu partea română 
înțelegeri care, în fond, nu sînt 
decît dorințe proprii,' unilaterale, 
exprimate cu aroganță în mijloa
cele de informare în masă de une
le persoane, inclusiv activiști cu 
funcții mai mult sau mai puțin 
importante pe linie de partid și de 
stat, chiar în documente oficiale.

Așa, de exemplu, secretarul cu 
probleme internaționale al C.C. al 
P.M.S.U. vorbește despre o așa- 
zisă înțelegere privind elaborarea 
unei „declarații comune în pro
blema minorităților naționale". Ne 
vedem obligați să subliniem cu 
toată-fermitatea că afirmațiile se
cretarului C.C. — care, de altfel, a 
participat la convorbirile de la 
Arad — nu corespund adevărului. 
Nu o asemenea declarație s-a con
venit la Arad, ci o declarație ge
nerală privind principiile de re
lații dintre țările noastre și per
spectivele dezvoltării lor, în care 
să-și găsească reflectare, în mod 
corespunzător, și problema națio
nalităților dintr-o țară sau alta.

De asemenea, la Arad s-a con
venit ca, pe bază de reciprocitate, 
reprezentanți ai organelor locale 

. de partid și de stat să efectueze 
vizite de schimb de experiență în 
legătură cu modul cum sînt gos
podărite orașele și comunele, cum 
funcționează sistemul autocondu- 
cerii teritoriale, cum se realizează 
programele de construcții de lo
cuințe, școli, spitale, atribuțiile 
edilitar-gospodărești, în vederea 
asigurării unor condiții de muncă 
și viață tot mai bune pentru toți 
locuitorii de la orașe și sate. Noi 
concepem aceste schimburi de ex
periență ca un mijloc de mai bună 
cunoaștere reciprocă, de informare 
corectă și obiectivă asupra reali
zărilor și preocupărilor popoarelor 
noastre în construcția socialistă, 
în eforturile pentru asigurarea 
unui nivel cît mai ridicat de bună
stare și civilizație. Or, în presa 
ungară și — repetăm — în decla
rațiile unor oficialități, acest 
schimb de experiență este con
ceput in mod unilateral, ca o formă 
de a „controla" modul cum se în
făptuiesc în România planurile de 
modernizare și sistematizare, de 
dezvoltare economico-socială a lo
calităților, de creștere a nivelului 

de trai, material și spiritual, al tu
turor locuitorilor patriei noastre. 
Se înțelege că, într-o asemenea 
concepție — exprimată de partea 
ungară — și care este de na
tură să jignească demnitatea po
porului nostru, nu poate în 
nici un fel să fie acceptat un 
astfel de schimb de delegații. 
România nu acceptă și nu va ac
cepta niciodată să dea socoteală, 
în fata altora, pentru modul în 
care își organizează viața și își 
asigură dezvoltarea liberă, suve
rană, independentă, pe calea so
cialismului.

în acțiunile lor antiromânești, 
cercurile reacționare din Ungaria 
nu ezită să se ralieze celor mai 
înrăite forțe ale propagandei anti
socialiste și anticomuniste, ale că
ror „luări de poziție" sînt găzduite 
cu generozitate în paginile presei 
ungara sau la posturile de radio 
și televiziune. Re bună dreptate 
semnala zilele acestea ziarul „No- 
don Sinmun" câ „în Ungaria are 
loc o abandonare a principiilor 
elementare și ot*.'gațlilor morale 
ale comunismului", „o politică de 
îndepărtare de la'socialism", chiar 
„o abandonare a intransigenței de 
clasă și a.poziției socialiste".

într-adevăr, este greu de a pre
zenta o- serie de acțiuni interna
ționale legate de cele mai reacțio
nare cercuri ca . reprezentând o 
politică de înnoire în Ungaria. 
Dezvoltarea colaborării internațio
nale presupune respectarea prin
cipiilor de relații dintre state, în 
lupta pentru dezarmare, progres și 
pace, și nu ralierea la acele forțe 
interesate în sporirea încordării, 
într-o politică de tensiune și în
vrăjbire între națiuni.

Unele oficialități din Ungaria 
merg pînă acolo încît consideră ea 
„obstacole" în calea încheierii 
reuniunii general-europene de la 
Viena propunerile românești pri
vind asigurarea condițiilor fun
damentale de muncă și viață 
pentru toți cetățenii — drep
tul la muncă, la locuință, la 
retribuții egale la muncă egală, ri
dicarea nivelului de cunoștințe ști
ințifice și culturale ale oamenilor, 
precum și celelalte propuneri me
nite să asigure afirmarea liberă și 
demnă a personalității umane. în 
același timp însă, trebuie mențio
nat că Ungaria susține la Viena o 
serie de propuneri care vin înx' 
contradicție cu prevederile Actului 
final de la Helsinki, cu înseși prin
cipiile colaborării egale dintre sta
te, ale respectului independentei 
și suveranității naționale, ale ne
amestecului în treburile interne ale 
altor state.

Se poate considera „orientare 
nouă" renunțarea la o serie de 
principii, socialiste în relațiile in
ternaționale și ralierea la cele mai 
reacționare forțe ? Orientarea nouă 
presupune tocmai respectarea 
principiilor socialiste de egalitate 
și respect reciproc între. state, de 
colaborare în lupta pentru pace, 
dezarmare și, totodată, respinge
rea și demascarea politicii antico
muniste, a cercurilor naționaliste, 
șoviniste, a tuturor forțelor po
trivnice progresului și păcii.

• • Desigur, problema formelor con
strucției socialiste este o prpblemă 
internă a Ungariei și nu dorim să 
ne amestecăm. Dar menționăm 
toate acestea pentru că este 
timpul să șe pună capăt tuturor 
acțiunilor antiromânești, de deni
grare și jignire a poporului nos
tru, de dezinformare a opiniei 
publice, să se acționeze cu adevă
rat pentru dezvoltarea pe baze 
trainice, principiale a raporturi
lor de colaborare și bună vecină
tate dintre țările și popoarele 
noastre.

Este de neînțeles de ce în Un
garia se trece cu vederea una din 
problemele cele mai importante 
ale relațiilor noastre — colabora
rea economică și tehnico-științi- 
fică — hotărîtoare pentru con
strucția socialistă din cele două 
țări. în ce o privește, România' 
consideră că principali - cale a 
conlucrării și bunei vecinătăți 
presupune, în primul rînd, dez
voltarea unei largi colaborări eco
nomice, tehnico-științifice, și în 
alte domenii — și este hotărîtă să 
acționeze cu toată fermitatea în 
această direcție.

Partidele comuniste din Româ
nia și Ungaria au un trecut de 
luptă îndelungat și cele două po
poare se mîndresc pe bună drep
tate cu aceste tradiții. Tocmai de 
aceea, ele trebuie să acționeze, în 
calitatea lor de partide de guver- 
nămînt, pentru a asigura dezvol
tarea relațiilor de solidaritate și 
colaborare.

Pornind de la răspunderea față 
de popoarele noastre, este nece
sar să se pună capăt cu desăvîr- 
șire oricăror denigrări și dezinfor
mări, să se acționeze cu toată con
secvența în direcția promovării 
unor relații bazate pe dorința. 
sinceră de a conlucra și colabora 
într-un spirit de deplină egali
tate, de stimă și respect reciproc.

Partidul Comunist Român, 
România socialistă sînt hotărîte 
să acționeze cu toată fermitatea 
și în viitor pentru dezvâltarea, pe 
multiple planuri, a colaborării 
româno-ungare, în folosul și spre 
binele ambelor popoare, al con
strucției socialiste în cele două 
țări, al cauzei generale a socia
lismului și păcii.

NAȚIUNILE UNITE 1 (Agerpres). 
— Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, au fost 
transmise un mesaj de salut și cele 
mai bune urări secretarului general 
al O.N.U.. Javier Perez de Cuellar.

La rindul său secretarul general 
al O.N.U. a adresat președintelui Re
publicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. sincere 
urări de succes în activitatea pe care 
o desfășoară pe plan internațional, 
precum și pe plan iniern pentru 
prosperitatea poporului român.

Schimbul de mesaje a avut loc cu 
prilejul întrevederii dintre ministrul 
de externe al României, loan Totu, 
și secretarul general al O.N.U. în

Edificarea unor raporturi economice noi, 
echitabile între state - cerință 
fundamentală pentru asigurarea 
progresului tuturor popoarelor 

Cuvîntul conducătorului delegației țârii noastre 
la reuniunea ministerială a Grupului celor 77
NAȚIUNILE UNITE 1 (Agerpres). — La sediul Națiunilor Unite, din 

New York, are loc reuniunea ministerială a Grupului celor 77. Sint pre- 
zenți reprezentanți ai țărilor in curs de dezvoltare, intre care și România.

Luînd cuvîntul la reuniune, to
varășul loan Totu, ministrul aface
rilor externe, conducătorul delega
ției României la cea de-a 43-a se
siune a Adunării Generale, a relevat 
că o analiză retrospectivă a evolu
ției economiei mondiale evidențiază 
faptul că marea majoritate a state
lor lumii — in primul rînd țările în 
curs de dezvoltare — contmuă să 
se zbată în dificultăți economice tot 
mai mari.

Au crescut decalajele dintre țările 
bogate și țările sărace, ceea ce afec
tează progresul economic și social al 
țărilor în curs de dezvoltare, stabi
litatea lor politică, pacea și securi
tatea internațională. Datoria exter-, 
nă a atins cote alarmante, cu im
plicații profunde și de durată asu
pra viitorului lor. Continuă fenome-. 
nul paradoxal al transferului net de 
resurse financiare din țările în curs 
de dezvoltare către țările dezvoltate, 
s-au intensificat măsurile protecțio- 
niște și alte măsuri de constrîngere 
economică, ca mijloc de presiune 
politică. Toate acestea demonstrează 
că, în fapt, în lume, sub o formă 
sau alta, se promovează neocolonia- 
lismul.

Soluționarea acestor probleme com
plexe ale vieții economice și finan
ciare internaționale, de care depinde 
evoluția societății umane, pune, în 
mod obiectiv, la ordinea zilei, ne
cesitatea realizării unui nou consens, 
la scară mondială, asupra, proble
maticii economice, îndeosebi a celei 
a dezvoltării, a edificării , unor ra
porturi economice noi, echitabile în
tre state, adoptării de măsuri care 
să ducă la relansarea economică ge
nerală și întărirea cooperării eco
nomice internaționale.

Ținînd seama de situația econo
mică actuală. România consideră că 
țările noastre. Grupul celor 77. ca 
for de acțiune al țărilor în curs de 
dezvoltare, trebuie să devină forța 
motrice pentru determinarea unui 
nou curs.

în acest sens considerăm că este 
necesar să acționăm pentru ca Adu
narea Generală să determine ca toate 
statele să-și asume o mai mare res
ponsabilitate față de situația exis
tentă în economia mondială., să se 
angajeze în negocieri reale în ca
drul O.N.U. Interdependența cres- 
cîndă dintre economiile naționale 
reclamă ca toate statele să partici
pe, în condiții de deplină egalitate, 
la căutarea și adoptarea măsurilor 
și hotărîrilor ce se impun. Proble
mele globale cer soluții globale, re
zultate din eforturi comune. Abor
darea problemelor într-un cadru re- 
strîns de țări sau prin tratative bi
laterale dintre debitori și creditori 
nu poate oferi soluții viabile.

De aceea, propunem ca O.N.U. să 
facă o evaluare aprofundată. în 1389, 
a modului in care a decurs pro
cesul de realizare a obiectivelor pri
vind instaurarea unei noi ordini e- 
conomice internaționale, să tragă 
concluziile care se impun asupra 
conținutului lor și să stabilească 
modalitățile de acțiune în viitor.

Pentru soluționarea problemelor 
privind datoria externă. România se 
pronunță și susține trecerea la tra
tative intre țările debitoare si cre
ditoare. organizarea unei Conferințe 
internaționale sub egida O.N.U.. in 
cadrul căreia să se găsească soluții
le pentru depășirea celei mai grave 

'probleme a economiei mondiale, 
criza datoriei externe. Sîntem de pă
rere că va trebui creat un organism 
special și în cadrul O.N.U.. care să 
se ocupe de această problemă, iar 
în Secretariatul O.N.U. să se înfiin
țeze o structură organizatorică co
respunzătoare.

De asemenea, o atenție deosebită 
trebuie să fie acordată restructurării 
sistemului monetar-financiar și de
mocratizării organizațiilor financiare 
internaționale, eliminării politicilor 
protecționiste și discriminatorii din

ILE DE PRESA 
e scurt

PREȘEDINTELE CONSILIULUI 
EXECUTIV FEDERAL AL R.S.F. 
IUGOSLAVIA, Branko Mikulici, 
și-a încheiat vizita oficială in 
Austria. In convorbirile cu omologul 
său austriac, Franz Vranitzky, au 
fost examinate aspecte ale rela
țiilor dintre cele două țări. in 
special in domeniul economic, și 
a fost efectuat un schimb de pă
reri in legătură cu probleme in
ternaționale actuale.

LA ROMA, secretarul general 
al Partidului Comunist Italian, 
Achille Occhetto, a avut con
vorbiri cu o delegație a Parti
dului Comunist din Spania condusă 

cadrul convorbirii, secretarul gene
ral al O.N.U. a dat o înaltă aprecie
re pozițiilor și inițiativelor Româ
niei privind soluționarea probleme
lor internaționale actuale.

★
Șeful delegației române la a 43-a 

sesiune a Adunării Generale a O.N.U. 
a avut întâlniri cu miniștrii de ex
terne ai R.P. Chineze. Indiei, Gre
ciei, Ciprului și Republicii Chile.

în cadrul acestor întâlniri s-au 
discutat posibilitățile de dezvoltare a 
relațiilor bilaterale, îndeosebi cele 
referitoare la schimburile comercia
le și cooperarea economică, precum 
și modalitățile de conlucrare la 
O.N.U. și în alte organisme interna
ționale.

comerțul internațional și renunțării 
la embargouri și măsuri de constrîn
gere economică pe considerente poli
tice. asigurării accesului tuturor sta
telor la cuceririle științei și tehnicii 
contemporane.

Aspectele negative din comerțul 
mondial scot și mai mult în evi
dentă însemnătatea economică și po
litică deosebită a creării Sistemului 
global de preferințe comerciale între 
țările în curs de dezvoltare. Succesul 
negocierilor privind crearea Siste
mului denotă capacitatea de acțiune 
a Grupului celor 77. vitalitatea con
ceptului de autonomie colectivă a 
țărilor în curs de dezvoltare și des
chide un nou capitol în cooperarea 
economică dintre ele. România a 
participat activ la negocierea facili
tăților preferențiale convenite și în
țelege să proqpdeze la fel și în noua 
rundă inaugurată la Belgrad.

Complexitatea și gravitatea pro
blemelor economiei mondiale, nece
sitatea consolidării independenței e- 
conomice a fiecărei țări și. cerințele 
progresului social-economic contem
poran impun întărirea solidarității 
țărilor în curs de dezvoltare, unita
tea de acțiune a acestora împotriva 
oricăror forme ale neocolonialismu- 
lui, promovarea și apărarea princi
piilor egalității, suveranității, ne
amestecului în treburile interne și 
avantajului reciproc în relațiile cu 
toate statele, indiferent de mărime 
sau putere economică.

în ultimul timp — a spus vorbi
torul —. pentru țările în curs de 
dezvoltare a apărui o nouă proble
mă, datorită încercărilor din partea 
unor țări dezvoltate de transferare 
și depozitare a deșeurilor și rezi
duurilor toxice, periculoase pentru 
sănătatea omului și mediul său de 
viață. în unele dintre țările noastre. 
Avind in vedere gravitatea unor a- 
semenea acte. care pot provoca 
daune iremediabile unor întregi co
munități umane și ecosisteme. Româ
nia a propus examinarea acestei 
probleme la actuala sesiune. Ne ex
primăm încrederea că inițiativa sa 
se va bucura de sprijinul țărilor 
membre ale Grupului celor 77, care 
sînt în primul rînd vizate de ase
menea acte și că. împreună, vom 
determina adoptarea unor măsuri 
corespunzătoare, pe plan internațio
nal, care să pună capăt acestor prac
tici.

Anul 1989 va fi un an jubiliar șl 
pentru Grupul celor 77. împlinirea 
a 25 de ani de la constituirea sa ar 
putea fi marcată prin organizarea 
unei reuniuni speciale a Grupului, 
cu care prilej să se treacă în revistă 
atit succesele, cit și nereușitele din 
acest interval, dar mai cu seamă 
pentru a stabili in comun direcțiile 
de acțiune care să permită o întărire 
a solidarității dintre țările în curs 
de dezvoltare. în vederea promovării 
intereselor lor în negocierile cu țări
le dezvoltate, precum și pentru ex
tinderea cooperării economice dintre 
ele.

Ministrul român a reafirmat. în 
încheiere, hotărîrea României de a 
acționa și în viitor, cu consecventă, 
pentru întărirea solidarității și con
lucrării cu toate celelalte țări în curs 
de dezvoltare, pentru sporirea influ
enței Grupului celor 77 în viața in
ternațională.

După cum se menționa in docu
mentele comune date publicității cu 
ocazia recentei vizite a președinte
lui Nicolae Ceaușescu în unele țări 
africane, eforturile noastre comu
ne, negocierile cu celelalte țări 
trebuie „să deschidă calea depă
șirii actualelor probleme grave ale 
situației economice mondiale, să fa
vorizeze progresul rapid al fiecărei 
țări, în primul rînd ai țărilor ră
mase în urmă și al celor in curs do 
dezvoltare. să asigure în același 
timp dezvoltarea armonioasă a eco
nomiei mondiale în ansamblu".

de secretarul general al P.C.S., 
Julio Anguita Gonzalez, țntr-un 
comunicat dat publicității de Ofi
ciul de presă al P.C.I. se mențio
nează că au fost examinate proble
me ale relațiilor internaționale, cu 
precădere cele referitoare la Piața 
comună și la alegerile pentru Par
lamentul (vest—) european, din 
1989.

ADRESÎNDU-SE POPORULUI 
CIPRIOT CU OCAZIA ZILEI NA
ȚIONALE a Republicii Cipru — 
aniversarea proclamării indepen
denței — președintele Ciprului, 
Ghiorghios Vassiliou. a relevat ne
cesitatea asigurării independenței

SESIUNEA SOVIETULUI SUPREM AL U.R.S.S.

Mihail Gorbaciov a fost ales
in funcția de președinte al Prezidiului 

Sovietului Suprem al U.R.S.S.
MOSCOVA 1 (Agerpres). — La 1 

octombrie, la Moscova, s-a desfășu
rat sesiunea Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.

Deputății forului legislativ suprem 
l-au ales în funcția de președinte 
al Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. pe Mihail Gorbaciov, secre
tar general al C.C. al P.C.U.S., 
care va cumula cele două funcții — 
transmite agenția T.A.S.S.

în funcția de. prim-vicepreședinte 
al Prezidiului Sovietului Suprem a 
fost ales Anatoli Lukianov.

Fostul președinte al Prezidiului 
Sovietului Suprem, Andrei Gromîko, 
și fostul prim-vicepreședinte al Pre
zidiului, Piotr Demicev, au fost eli
berați din funcțiile ce le dețineau, 
în legătură cu ieșirea lor la pensie.

La propunerea președintelui Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S.,' Ni
kolai Rîjkov, Sovietul Suprem l-a 
numit pe N.V. Talîzin vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri și repre
zentant permanent al U.R.S.S. la 
C.A.E.R., elîberîndu-1 din funcția de 
prim-vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri și din cea de președinte al 
Biroului Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. pentru dezvoltare socială. 
De asemenea. A.P. Biriukova a fost 
numită vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri șl președinte al Biroului 
Consiliului de Miniștri pentru dez
voltare socială.

BEIJING: Manifestări consacrate aniversării
proclamării Republicii Populare Chineze

BEIJING 1 (Agerpres). — Poporul 
chinez a sărbătorit sîmbătă cea de-a 
39-a aniversare a proclamării Repu
blicii Populare Chineze.

La Beijing, aproximativ un milion 
de locuitori au marcat Ziua Repu

LUCRĂRILE ADUNĂRII GENERALE A O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE (Agerpres). — In Adunarea Generală a O.N.U. 

continui dezbaterile în plen, in cadrul cărora sint abordate aspectele 
majore ale actualității politice, economice, financiare și sociale ale vieții 
internaționale.

„Noi, toți europenii, din Est șl din 
Vest, aparținem aceluiași continent 
și moștenim aceeași cultură. Istoria 
și geografia noastră comună ne 
cheamă să depășim cu răbdare șl 
prin toate mijloacele disponibile 
confruntarea dintre blocurile opuse 
și să promovăm securitatea în inte
resul tuturor" — a declarat pre
ședintele Franței, Francois Mitter
rand. Abordînd detaliat problemati
ca dezarmării, vorbitorul și-a expri
mat speranța că S.U.A. și U.R.S.S. 
vor înregistra noi progrese în efor
turile de reducere a armelor lor nu
cleare strategice, în condiții de echi
libru și control, care să ducă la 
întărirea securității fiecărei părți. 
Vorbitorul s-a pronunțat, de aseme
nea. pentru reducerea armelor con
venționale, pentru lichidarea cit mai 
grabnică a armelor chimice și pen
tru prevenirea extinderii cursei 
înarmărilor în spațiul cosmic. Din
tre problemele regionale, șeful sta
tului francez a stăruit mai mult 
asupra situației din Orientul Mij
lociu și, respectiv, a celei din Asia 
de sud-est, evidențiind necesitatea 
convocării de conferințe internațio
nale pentru reglementarea acestora. 
El a abordat, totodată, problema 
datoriilor externe ale țărilor în curs 
de dezvoltare, apreciind că este ur
gent necesară o acțiune imediată 
pentru reducerea poverii care afec
tează progresul economic al acestor 
state.

Ministrul de externe al Italiei, 
Giulio Andreotti, a declarat, între

Tratativele cvadripartite privind soluționarea 
negociată a problemelor din sud-vestul Africii 

O declarație a conducătorului deleoațiel Anqolel, 
după runda de convorbiri desfășurată la Brazzaville

BRAZZAVILLE 1 (Agerpres). — 
Conducătorul delegației Angolei la 
tratativele cvadripartite privind so
luționarea pe cale pașnică a proble
melor din sud-vestul Africii a de
clarat, la Brazzaville, că runda des
fășurată recent în capitala R.P. Con
go a înregistrat o serie de pași 
pozitivi, apropiind degajarea unui a- 
cord — informează agenția A.C.I. El 
a menționat că reprezentanți din 
cele patru țări — Angola, Cuba, 
Africa de Sud și S.U.A. — au avut 
în centrul discuțiilor soluționarea 
problemei namibiene prin realizarea

AMERICA CENTRALA

Inițiative pentru deblocarea procesului de pace
NAȚIUNILE UNITE 1 (Agerpres). 

— Președinții celor cinci țări din 
America Centrală se Vor reuni la 
San Salvador în cea de-a doua ju
mătate a lunii noiembrie în vederea 
deblocării acordurilor de pace în re
giune, „Esquipolas II", semnate în 
luna august a anului trecut în Gua
temala.

După o întâlnire a miniștrilor de 
externe ai celor cinci țări centro- 

depline a țării — transmite agenția 
T.A.S.S. El a chemat, totodată, toți 
cetățenii țării, atât ciprioții greci, 
cît și ciprioții turci, să-și intensifi
ce eforturile în vederea realizării 
unității teritoriale a insulei.

„FEMEILE IN DECENIUL ’80“ 
In perioada 3—7 octombrie la Ha
vana se va desfășura o reuniune 
latijio-americană avind ca temă 
„Femeile în deceniul '80“. Feste 
1 000 de delegate din țări ale 
Americii Latine vor dezbate pro
bleme privind creșterea roiului 
femeilor in viața politică și socială.

CONVORBIRI. Președintele Fran
ței, Francois Mitterrand, și-a în
cheiat vizita oficială la Washington, 
unde a avut convorbiri cu pre
ședintele S.U.A., Ronald Reagan. 
Cei doi șefi de stat au efectuat un 
schimb de opinii privind relațiile, 
din cadrul N A.T.O.. raporturile 
Est-Vest. problema controlului ar

A.K. Antonov a fost eliberat din 
funcția de vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri și de reprezentant 
permanent al U.R.S.S. la C.A.E.R., 
în legătură cu ieșirea sa la pensie.

Președinte al Comitetului Securi
tății de Stat al U.R.S.S. a fost nu
mit V. A. Kriucikov, funcție deținu
tă anterior de V. M. Cebrikov, mem
bru al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.C.U.S.

Luînd cuvîntul în cadrul sesiunii, 
Mihail Gorbaciov i-a încredințat pn 
deputați că va face tot ce este ne
cesar pentru întărirea și creșterea 
autorității sovietelor.

Vorbitorul a subliniat că procesul 
de înnoire a societății sovietice a 
intrat într-o perioadă nouă, cea n 
progresului și îmbunătățirii activi
tății în toate domeniile.

Subliniind că organul suprem al 
puterii de stat al U.R.S.S. va deveni 
mai activ în promovarea politicii 
externe sovietice, vorbitorul a ară
tat că această politică vizează eli
minarea pericolului unei catastrofe 
nucleare, normalizarea relațiilor in
ternaționale, promovarea de rapor
turi bazate pe principiile egalității 
în drepturi și avantajului reciproc 
între țările și popoarele lumii, extin
derea cooperării în cele mai diferita 
domenii și asigurarea pentru flecara 
popor a dreptului de a-și hotărî pro
priul destin.

blicii în Piața Tiananmen, în parcuri, 
teatre, cinematografe și în alto 
locuri publice. Străzile și pieței® 
orașului au fost decorate festiv.

Manifestări similare au avut loc 
și în alte localități ale țării.

altele, că, din nefericire. Acordul so- 
vieto-american privind eliminarea 
rachetelor cu rază medie si mal 
scurtă de acțiune nu a fost urmat 
și de alți pași importanți pe calea 
dezarmării. De asemenea, a spus el. 
nu s-au realizat progrese nici la 
Conferința de dezarmare de la Ge
neva, iar cea de-a treia sesiune spe
cială a Adunării Generale a O.N.U, 
consacrată dezarmării s-a încheiat 
fără a se fi putut adopta un docu
ment în această importantă proble
mă. Sînt necesare, a spus vorbitorul, 
noi eforturi pentru a se ajunge la 
acorduri privind eliminarea și a ar
melor chimice, precum si pentru 
realizarea stabilității în condițiile 
unui nivel mai redus al armamen
telor și forțelor armate.

Dezarmarea, eradicarea colonialis
mului. respectarea suveranității po
poarelor și a drepturilor cetățenești, 
eliminarea apartheidului, soluționa
rea pașnică a conflictelor regionale 
și cooperarea internațională consti
tuie pentru majoritatea populației 
planetei necesitatea de libertate, 
securitate si demnitate — a arătat 
ministrul mexican al relațiilor ex
terne, Bernardo Sepulveda. El a sub
liniat, pe de altă parte, că, pentru 
Mexic, respectarea dreptului centro- 
americanilor de a-și stabili în mod 
liber propria cale de dezvoltare, re
nunțarea la orice formă de amestec 
străin și la folosirea forței continuă 
să rămînă condiții indispensabile al» 
păcii și dezvoltării în regiune.

actului independenței șl asigurarea 
securității Angolei.

KINSHASA 1 (Agerpres). — în lo
calitatea Gbadolit din nord-estul Zai
rului au avut loc convorbiri între 
președintele Mobutu Șese Seko și șe
ful regimului sud-african, Pieter 
Botha. Au fost analizate probleme 
ale încetării războiului din Angola șl 
acordării independenței Namibiei.

întîlnirea de la Gbadolit a urmat 
reuniunii cvadripartite de la Brazza
ville.

americane. respectiv Costa Rica, 
Guatemala, Honduras. Nicaragua și 
Salvador, desfășurată Ia sediul 
newyorkez al organizației mondia
le, s-a anunțat că întîlnirea la ni
vel înalt va avea loc după Adu
narea Generală a O.S.A. (Organi
zația Statelor Americane), prevăzu
tă să-și înceapă lucrările la 14 no
iembrie.

mamentelor, a conflictelor regiona
le și au abordat aspecte ale proble
mei interzicerii armelor chimice 
și perspectivele convocării unei 
conferințe internaționale în acest 
scop.

DECES — Agenția V.N.A. a 
anunțat încetarea din viață, la 30 
septembrie, a lui Truong Chinh, 
fost secretar general al C.C. al
P.C. din Vietnam, fost președinte 
al Consiliului de Stat al R.S. Viet
nam. la vîrsta de 81 de ani.

LA SYDNEY s-au deschis lu
crările celui de-al VI-lea Congres 
național al Partidului Socialist 
din Australia. Pe ordinea de zi 
figurează examinarea programului 
partidului, a sarcinilor ce stau în 
fața partidului in perioada urmă
toare. Raportul de activitate a 
fost prezentat de secretarul gene
ral al partidului. Peter Symon.
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