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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU ÎN MESAJUL DE „ZIUA RECOLTEI"

încheierea grabnică a tuturor lucrărilor agricole 
si pregătirea in cele mai hune condiții a viitoarei recolte

Săptămina trecută de muncă pe 
ogoare, caracterizată printr-o amplă 
mobilizare de forte mecanice și 
umane la stringerea roadelor acestui 
an și efectuarea altor lucrări agri
cole de sezon, s-a încheiat eu tra
diționala „Zi a recoltei". Mesajul to
varășului Nicolae Ceaușescu, adresat 
cu acest prilej țărănimii cooperatis
te, lucrătorilor din întreprinderile 
agricole de stat, mecanizatorilor și 
specialiștilor, tuturor oamenilor 
muncii din agricultură, constituie un 
vibrant omagiu adus tuturor celor 
care fac să rodească pămintul, care 
asigură piinea țării. Subliniind că, 
deși condițiile climatice nu au fost 
dintre oele mai favorabile, oamenii 
muncii din agricultură au obținut 
recolte care asigură aprovizionarea 
corespunzătoare a populației cu pro
duse agroalimentare. precum și sa
tisfacerea altor cerințe ale economiei 
naționale. secretarul general al 
partidului a cerut ca „Ziua recoltei" 
să constituie pentru organele agri
cole și pentru toți oamenii muncii 
dirt agricultură un prilej de a exa
mina, in spirit critic și autocritic, 
munca desfășurată și rezultatele ob
ținute in acest, an, de a trage toate 
Învățămintele necesare, atît din ex
periența bună acumulată, cit si din 
lipsurile și neajunsurile care s-au 
manifestat, și de a lua toate măsu
rile pentru ridicarea la un nivel su
perior a întregii activități si a pre
găti in cele mai bune condiții recolta 
anului viitor.

Analizarea realizărilor din acest 
an in ce privește sporirea producției 
vegetale și zootehnice, realizări care 
demonstrează cu forță de convinge
re marea superioritate a agricul
turii noastre socialiste, trebuie să 
ducă pretutindeni, așa cum se subli
niază in mesaj, la intensificarea ac
tivității pe ogoare, la o amplă mobi
lizare a tuturor forțele»- de la sate 
in vederea terminării, in toate jude
țele și in toate unitățile agricole, a 
stringerii recoltei de toamnă. Desi
gur. lucrările au intrat in «tadiul 
final. Așa cum rezultă din datele 

furnizate de Ministerul Agriculturii, 
a mai rămas de strins recolta de 
toamnă de pe o suprafață totală ce 
însumează circa 140 000 hectare. Iată 
de ce, oriunde mai este de recoltat 
porumbul, orezul, sfecla de zahăr, 
este necesar să fie mobilizați la 
cimp toți locuitorii satelor, iar prin- 
țr-o temeinică organizare ■ a muncii 
și folosirea mijloacelor mecanice lu
crarea să fie incheiată intr-un timp 
scurt. Scăderea temperaturii — bru
mele și chiar înghețul înregistrate in 
cea mai mare parte a țării, însoțite 
in unele zone și de lapoviță — obligă 
la concentrarea unor forțe mai pu
ternice in grădini, pentru a se strîn- 
ge, transporta si pune la adăpost 
întreaga recoltă de legume. Efortu
rile depuse la cules trebuie să fie 
însoțite de preocuparea de a asigura 
transportul și depozitarea grabnică a 
tuturor produselor, astfel incit să se 
prevină orice pierderi. Or. și la a- 
ceastă dată, în unitățile agricole din 
multe județe continuă să se afle, in 
grămezi pe cimp, însemnate canti
tăți de porumb. O atenție aparte tre
buie acordată transportării la bazele 
de recepție și la fabricile prelucră
toare a cantităților de sfeclă de za
hăr recoltată și care a fost surprin
să de înghețurile din ultimele zile, 
pentru a fi prelucrată cu priorita
te. Cerința intensificării transpor
tului la sfecla de zahăr este cu atît 
mai imperioasă cu cit, în unele ju
dețe — Arad. Botoșani, Călărași, 
Covasna, Timiș și altele — cantită
țile de sfeclă aflate, în grămezi, pe 
cimp sînt incă destul de mari. Orice 
intirziere la transport este de natură 
să ducă la scăderea randamentului 
la- extracția zahărului.

De cea mai mare importanță este 
ca. în acest®'zile, o dată- cu incheie- 
rca recoltării și transportării produ
selor agricole din cim.p și din-grâdim, 
să se acționeze petfțru livrarea tu
turor cantităților de produse.. pre
văzute la fondul de stal. Așa cum 
se sabVîniază în mesaj, aceasta con
stituie o condiție de bază pentru 
înfăptuirea programului de auto- 
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aprovizlonare a populației cu produse 
agroalimentare, pentru asigurarea 
cantităților de furaje necesare hrăni- 
rii animalelor pe timpul iernii, cit 
și pentru satisfacerea corespunză
toare a cerințelor de materii prime 
agricole pentru industrie și pentru 
alte oerințe ale economiei naționale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
cerut, totodată, lucrătorilor din agri
cultură să muncească cu dăruire și 
răspundere pentru a obține in anul 
viitor cea mai mare recoltă din 
istoria țării. în vederea îndeplinirii 
acestei importante sarcini, trebuie 
acționat de pe acum, asigurîndu-se 
condițiile materiale și tehnice menite 
să contribuie la efectuarea în bune 
condiții a semănăturilor de toamnă 
și creșterea randamentului la hectar 
la toate culturile ce se vor insămin- 
ța in primăvara viitoare. în acest 
scop, de cea mai mare importanță 
este intensificarea ritmului de efec
tuare a arăturilor de toamnă, lucrări 
care, așa cum a cerut conducerea 
partidului, trebuie încheiate cel mai 
tirziu pină la 20 noiembrie, respec- 
tindu-se cerințele privind executarea 
acestora la adîncimea prevăzută de 
normele agrotehnice, inclusiv a lu
crărilor de scarificare. Pentru în
cheierea acestei lucrări la termenul 
stabilit, este necesar ca să se are 

, zilnic 350 000—400 000 hectare, ritm 
posibil de realizat la nivelul actual 
de dotare a agriculturii noastre. 
Este absolut obligatoriu insă ca peste 
tot, dar mai cu seamă in județele 
Iași, Brăila, Vrancea. Gorj, Teleor
man și altele, unde lucrarea este în- 
tirziată. să se acționeze energic în 
vederea bunei organizări a muncii, 
astfel incit cu fiecare tractor să se 
are zilnic o suprafață cit mai mare. 
Așa" cum ș-a~ procedat----și-in alte
campanii agricole, pentru grăbirea 
lucrărilor, în- fiecare unitate agricolă 
trebuie să se organizeze munca li 
arat în două <«eH*>btiri . sau în 
schimburi prelungite.

Tot în aceste zile, pentru asigu
rarea condițiilor necesar? obținerii 
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de recolte mari, este necesar ca, Încă 
de pe acum, să se facă amplasarea 
culturilor și amenajarea corespunză
toare a terenurilor, să se efectueze 
toate lucrările de care depind buna 
funcționare a sistemelor d’e irigații 
și amenajarea de noi suprafețe, 
precum și cele de curățire și adin- 
cire a canalelor din sistemele de 
desecare, prevenindu-se astfel băl
tirile.

Cu aceeași răspundere trebuie să 
se acționeze în vederea asigurării a 
tot ce este necesar in vederea bunei 
iernări a animalelor și sporirii sim
țitoare a producției zootehnice. Con
comitent cu pregătirea pentru iarnă 
a adăposturilor, este necesar să fie 
întreprinse măsuri incit, cel mai tir
ziu pină la 10 noiembrie, să fie 
strinse toate furajele grosiere care 
se mai află pe cimp — baloți de 
paie, coceni de porumb, vreji și res
turi din grădinile de legume — in 
vederea asigurării hranei animalelor 
pe timpul iernii.

Așadar, in aceste zile, In agricul
tură este mult de lucru, după cum 
întreaga perioadă de iarnă trebuie 
să fie o perioadă de muncă intensă, 
de pregătire temeinică a tuturor con
dițiilor necesare obținerii unor pro
ducții vegetale si zootehnice mult 
sporite in anul viitor. Datoria orga
nelor și organizațiilor de partid de 
la sate, a consiliilor populare și ă 
cadrelor de conducere din unitățile 
agricole este de a acționa cu fer
mitate pentru mobilizarea tuturor lo
cuitorilor din comune la stringerea 
și punerea la adăpost a recoltei a- 
cestui an. pentru pregătirea temei
nică a producției din anul viitor. 
Stă în puterea oamenilor muncii de 
la. sate. de. a .răspunde prin_fapțe 
îndemnurilor adresate de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. de . a obține in 
dnuP‘T98ft • ~ cea-Tnai mare recoltă 
agricolă din istoria țării. Aceasta 
este în interesul țărănimii, al în
tregului nostru popor.

-PROGRAM REVOLUȚIONAR DE MUNCĂ

PENTRU PARTID, PENTRU POPOR
într-o viziune profund științifică, 

secretarul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceausescu. în Expu
nerea din aprilie, a reafirmat teza 
construirii socialismului cu poporul 
pentru popor, care are semnificația 
înfăptuirii unei democrații reale, 
așezată intr-un cadru organizatoric 
adecvat, ce asigură participarea efec
tivă a oamenilor muncii la condu
cerea societății. în acest sens, secre
tarul general al partidului sublinia : 
..Am pornit si pornim de la faptul 
că socialismul ii realizăm cu poporul 
pentru popor, că dezvoltarea continuă 
a democrației muncitoresti-revolutio- 
nare constituie 
un factor esențial 
pentru făurirea 
cu succes a socia
lismului si comu
nismului. pentru 
Înaintarea patriei 
noastre in dezvol
tarea economico- 
socială. in ridi
carea bunăstării 
generale a po
porului. in întă
rirea independen
tei si suveranită
ții tării".

Afirmarea unei 
concepții dinami
ce si realiste des
pre conducere în 
condițiile crește
rii complexității 
fenomenelor si proceselor economice 
a dus la schimbarea radicală a modu
lui de a conduce unitățile, prin tre
cerea la conducerea colectivă, la 
autoconducerea muncitorească. Pe 
întreaga verticală a sistemului de 
conducere a societății s-au institittio- 
nalizat organele autoconducerii mun- 
citoresti-revolutionare. care oferă 
tuturor oamenilor muncii posibilita
tea de a participa direct si prin re
prezentanți la conducerea societății.

Cvadrupla calitate a oamenilor 
muncii — de proprietari, producători, 
beneficiari ai rezultatelor muncii si 
conducători — a descătușat energiile 
creatoare ale personalului muncitor 
si a amplificat spiritul lui de răspun
dere in gestionarea resurselor socie
tății. cu influente benefice asupra 
rezultatelor muncii. Realizările re
marcabile obținute de tara noastră in 
dezvoltarea sa economică si socială 
sint legate nemijlocit și de exercita
rea democrației muncitorești-revolu- 
ționare, ceea ce atestă eficacitatea și 
viabilitatea democrației economice și 
a cadrului organizatoric general 'în 
care aceasta se manifestă.

Trecerea la dezvoltarea preponde
“------------------- -------------- —           ■■ ■   -ă ji.-.;.--.-. ■■■■■:' ■ — —■ _ ș=a

ELOCVENTĂ ILUSTRARE A POLITICII PROFUND UMANISTE
A PARTIDULUI DE CREȘTERE A BUNĂSTĂRII POPORULUI

Incepind tie azi. 1 noiembrie: Se trece la etapa a II-a 
de majorare a retribuțiilor

rent intensivă, trăsătură esențială a 
economiei românești in actuala etapă 
istorică, impune exercitarea democra
ției muncitoresti-revolutionare sub 
semnul unei mai înalte competențe 
si răspunderi, care să asigure o creș
tere mult mai puternică a eficientei 
cu care sînt folosite toate resursele. 
Teza cu privire la necesitatea per
fecționării activității organelor auto
conducerii muncitorești ocupă un loc 
central in cadrul orientărilor privind 
modernizarea conducerii activității 
economico-sociale. în acest sens, 
secretarul general al partidului sub
linia : „Trebuie să acționăm pentru

expresie a competenței, a înaltei răspunderi
perfecționarea în continuare a activi
tății acestora pentru ca, incepind cu 
adunările generale ale proprietarilor, 
producătorilor si beneficiarilor, cu 
consiliile oamenilor muncii si cele
lalte organisme, să se asigure dezba
terea largă a problemelor, stabilirea 
măsurilor în vederea realizării in 
viată a tuturor programelor si hotă- 
ririlor.

Trebuie să facem ca adunările ge
nerale. consiliile oamenilor muncii să 
aibă un rol mai activ și in activi
tatea de intărire a răspunderii tu
turor oamenilor muncii, a ordinii șl 
disciplinei in toate unitățile econo
mico-sociale".

Cercetări efectuate in întreprin
deri românești au evidențiat ten
dința de creștere a numărului de 
oameni ai muncii care participă Ia 
dezbateri in organele conducerii co
lective. Totuși, această creștere nu 
este însoțită și de sporirea, cel pu
țin proporțională, a eficientei parti
cipării. exprimată prin propunerile 
concrete avansate și aplicate in in- 
treprinderi. Acest decalaj evidenția
ză rezerve însemnate in creșterea e- 
ficienței participării oamenilor mun

cii la actul de conducere a unități
lor economice.

Amplificarea eficientei participării 
este influențată sensibil de crește
rea competenței cadrelor de condu
cere. dar și de îmbogățirea cunoș
tințelor economice și din domeniul 
conducerii ale tuturor oamenilor 
muncii, dublate de sporirea simțu
lui de răspundere al acestora. Com
petenta reprezintă capacitatea pro
fesională a unui om al muncii de a 
realiza obiectivele individuale și 
sarcinile ce-i revin pe baza cunoș
tințelor, calităților, aptitudinilor și 
deprinderilor dobîndite prin in

strucție școlară si 
experiență.

Avind in vedere 
principalele tră
sături caracteris
tice cadrelor de 
conducere — du
bla calitate, aceea 
de om politic si 
de specialist, pre
cum si dubla pro
fesionalizare. spe
cialist si condu
cător — rezul
tă că exercitarea 
cu competentă a 
funcțiilor condu
cerii intr-un anu
mit domeniu ne
cesită atit cunoș
tințe de speciali
tate specifice do

meniului condus, cit si cunoștin
țe de conducere si o pregă
tire politico-ideologică. precum si 
deprinderi de a aplica în practică 
aceste cunoștințe. Totodată, condu
cătorul trebuie 'să posede și un sis
tem de calități si aptitudini adecva
te cerințelor conducerii, cum sint : 
spirit militant. revoluționar, de 
luptă, pentru aplicarea consecventă 
a politicii partidului in domeniul pe 
care il conduce, principialitate, in
transigență față de lipsuri, umanism, 
atitudine creatoare în soluționarea 
problemelor ș.a.

în condițiile progresului științei șl 
tehnicii contemporane, competenta 
presupune actualizarea si îmbo
gățirea cunoștințelor prin edu
cație permanentă. Așadar, compe
tenta are un caracter dinamic. Un 
cadru de conducere, competent la un 
moment dat. dacă nu-și actualizea
ză și nu-și îmbogățește cunoștințe-

Dr. Tiberiu ZORLENTAN 
Academia de studii economica

(Continuare in pag. a IlI-a)

La Șantierul naval

din Brăila<•

Noi nave 
multifuncționale

La Șantierul naval din Brăila 
se află in stadiu de armare la 
chei și se probează instalațiile 
din dotarea ultimei nave multi
funcționale de 5 000 tdw. Aceas- 

. ta poate transporta mărfuri li
chide, alimentare sau combus
tibili, uleiuri vegetale etc. Este 
cea de-a treia 'navă de aseme
nea tip și, o dată cu finalizarea 
ei, «e încheie seria destinată 
partenerilor străini. De aseme
nea, ia fost lansat la apă și i se 
fac probele funcționale celui 
de-al doilea remorcher salvator 
și spărgător de gheață ..Alba
tros", de 6 600 CP, cel mai pu
ternic «'as de asemenea tip cu 
care este echipată flota noas
tră. Tot in această perioadă au 
fost inoepute lucrările de con
strucție a navelor de 5 000 tdw 
și 8 750 tdw, modernizate, vase 
care vor mări capacitatea de 
transport a flotei noastre co
merciale.

Demn de relevat este faptul 
că, pină acum, printr-o munca 
susținută și o grijă deosebită a- 
cordată calității produselor, 
planuj la export a fost realizat 
integral, in condițiile creșterii 
productivității muncii cu peste 
3,8 la sută față de prevederile 
de plan. La obținerea acestor 
rezultate au contribuit măsurile 
luate de întreg colectivul de 
oameni ai muncii din cadrul 
șantierului naval pentru folosi
rea intensivă a mașinilor cu un 
înalt grad de automatizare din 
dotare. în special in cadrul sec
ției de debitare corp nave, unde, 
datorită soluțiilor tehnice adop
tate, s-a obținut un coeficient 
sporit de folosire a metalului.

în imagine : la cheiul de ar
mare, noi nave se află in stad'l 
finale de execuție. (Eugen Di- 
chiseanu).

DOLJ : Sonde 
în circuitul productiv 
inainte de termen

Sondorii Schelei de foraj Meli- 
nești. județul Dolj, și-au îndeplinii 
înainte de termen planul pe pri
mele trei trimestre ale anului. Ei 
nu predat trei sonde perie preve
deri si au început lucrările în 
devans la alte șase ron'e. Af'ărn de 
la inginerul Gheorgte Floren. șef” 
serviciului plan al schelei, că. prin 
diminuarea simțitoare a timpului 
neprodu-tiv. reducerea opririlor 
accidentale, extinderea forajului cu 
șape cu performante ridicate si 
aplicarea măsurilo • cuprinse în 
nrogramul de modernizare a pro
ducției, a crescut productivitatea 
muncii ne fiecare instalație. 
(Nicolae Băbălău).

> ■

Planul la producția fizică - realizat exemplar!
Sondajul „Scînteii“ în unități producătoare de mașini-unelte

Așa cum s-a subliniat la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.. in toate unitățile economice este necesar să se des
fășoare acțiuni, ferme pentru îndeplinirea in cit mai bun? condiții a pre
vederilor de plan pe trimestrul IV și pe intregul an, pentru recuperarea 
oricăror rămineri în urmă, precum și pentru pregătirea temeinică a pro
ducției anului viitor. Totodată, în fiecare unitate economică șe impune 
să se acționeze cu maximă răspundere pentru folosirea judicioasă a ener
giei electrice, a combustibililor pe intreaga durată a zilei, pentru econo
misirea severă a resurselor energetice. Referitor la modul in care sînt 
îndeplinite aceste indicații in unități producătoare de mașini-unelte. 
într-un număr anterior al ziarului am publicat un sondaj efectuat in 
două intreprinderi cu același profil din Suceava și Tirgoviște. Conti- 
nuind ancheta pe această temă, am efectuat noi investigații la între
prinderile specializate din Capitală și Marghita, precum și în cadrul 
centralei industriale de resprt.

LA ÎNTREPRINDEREA DE MAȘINI-

UNELTE Șl AGREGATE BUCUREȘTI

Modernizarea produselor — 
o problemă de mare 

actualitate
Ne-am aflat zilele trecute la în

treprinderea de mașini-unelte și a- 
gregate din Capitală, unitate cu cî- 
teva particularități determinate de 
importanța pentru economia națio
nală a mașinilor executate aici, de 
gradul inalt de tehnicitate și com
plexitate al noilor tipuri de mașini- 
unelte asimilate in fabricație.

...Biroul inglnerului-șef al între
prinderii, tovarășul Gheorghe Iones- 
cu, se prezintă ca un mic punct de 
documentare. Pe multe planșe des
fășurate și viu colorate, la o scară 
mult redusă, se află gigantii care se 
montează in hale : este vorba de 
mașini-unelte prevăzute cu comenzi 
numerice si cu o serie de accesorii 
speciale care le măresc simțitor pa
rametrii tehnici. In plus, noile pro
duse, intre care amintim noua fami
lie de mașini de alezat și frezat tip 
AFP 180—260 CNC cu comenzi nu
merice de conturare și care este rea

lizată după soluții constructive mo
derne,. ău fost realizate cu consumuri 
mai mici de metal cu circa 10—15 la 
sută față de vechile tipuri. în pre
zent, se poate aprecia — o demon
strează și parametrii tehnici ai mași
nilor — că aceste produse sint de ni
vel mondial ridicat, fapt ilustrat, și de 
solicitările mari la export. în peri
oada care a trecut din acest an. două 
aspecte au stat permanent in atenția 
muncitorilor si specialiștilor între
prinderii : modernizarea mașinilor 
pentru a fi competitive pe plan ex
tern și modernizarea fluxurilor de 
fabricație care să permită reducerea 
ciclurilor de execuție a noilor tipuri 
de mașini. O precizare se impune : 
aceste „priorități" — cum le numeau 
cei cu care am discutat în timpul 
documentării — au . fost înfăptui
te numai în parte. Astfel, s-au 
asimilat în fabricație o nouă familie 
de .mașini de rectificat prin Pătrun
dere, care prelucrează piese in ciclu 
automat pentru industria automobi
lelor. precum și o nouă familie de 
strunguri carusel cu comandă nume
rică de conturare cu măgazie de 
scule și frezare. Practic, în 10 luni 
care au trecut din acest an au fost 
modernizate și rcproiectate peste 20 
de tipuri de mașini-unelte.

în ce privește organizarea și mo
dernizarea fluxurilor tehnologice, 

trebuie spus că în întreprindere mai 
sint incă multe rezerve ce nu au fost 
valorificate. Motivul invocat 
„ne-am preocupat mai mult de rea
lizarea planului și in mod special a 
exportului" — nu poate scuza înceti
neala cu care s-a acționat in acest do
meniu. Este adevărat, modernizarea 
fluxurilor in această întreprindere 
prezintă unele caracteristici aparte. 
Practic, aici este nevoie de o foarte 
mare flexibilitate în organizarea și 
dotarea fluxurilor potrivit programe
lor de fabricație. în acest sens, s-a 
organizat o linie tehnologică cu ma
șini de mare productivitate, automa
tizate pentru prelucrarea axelor și 
roților de la mașinile-unelte. Rezul
tatul ? Ciclul de fabricație s-a re
dus la fiecare produs, in medie, cu 
circa 10 la sută.

Firește, această realizare tehnică 
nu ește singulară. Au mai fost apli
cate alte măsuri menite să ducă la 
organizarea și modernizarea fluxuri
lor tehnologice, in funcție de fabri
cația unui număr sporit de mașini- 
unicat și la temă. în.să, pentru ca în
treprinderea să devină, așa cum s-a 
cerut, un adevărat model pe econo
mie in ce privește organizarea unor 
linii automatizate de înaltă producti
vitate, formate din 8—10 mașini cu 
comandă numerică deservite de 
manipulatori, mai este nevoie de 
timp. Dar, in mod deosebit, de mai 
multă preocupare din partea tuturor 
factorilor implicați pentru ducerea 
la bun sfîrșlt a propriilor hotăriri și 
programe.

Cert este că mai sint încă destule 
probleme de rezolvat in organizarea 
și modernizarea producției și a mun
cii. Cu siguranță că ele vor fi ana
lizate amănunțit de consiliul oa
menilor muncii, de comitetul de 
partid din întreprindere. Acum for
țele întregului colectiv sînt concen
trate spre execuția cu prioritate a 
exportului și a utilajelor destinate 
obiectivelor economice cu termen de

• Primii beneficiari ai noii etape de ma
jorare - peste 850 000 DE OAMENI Al MUN
CII cu retribuții tarifare lunare cuprinse intre 
2 001—2 250 lei din industria minieră, petrol, 
energie electrică, metalurgie, construcții de 
mașini, electrotehnică, chimie și petrochimie, 
industrializarea lemnului și materialelor de 
construcții, industria ușoară, foraj și geologie, 
cercetare științifică, dezvoltare tehnologică, 
proiectare și informatică.

@ in lunile decembrie a.c. și ianuarie 1989

se vor majora retribuțiile tarifare lunare cu
prinse între 2 001—2 250 lei din celelalte sec
toare de activitate, astfel îneît numărul to
tal al beneficiarilor de retribuții mărite în 
etapa a ll-a va fi de peste 1,8 milioane, care 
se adaugă celor peste 2,5 milioane de oa
meni ai muncii care au primit retribuții ma
jorate în etapa I.
• Pină la sfîrșitul anului, peste 50 la sută 

din personalul muncitor din economie va be
neficia de venituri majorate.

în conformitate cu prevederile 
Decretului Consiliului de Stat nr. 206/ 
1988. incepind de azi. 1 noiembrie, 
se trece la a ll-a etapă de majorare 
a. retribuțiilor. Primii care vor be
neficia de aceste majorări sint oa
menii muncii cu retribuții tarifare 
cuprinse intre 2 001—2 250 lei din 

punere in funcțiune în acest an. în 
condițiile încadrării în consumurile 
normate de energie electrică și com
bustibili. Fără excepție, aceste ma
șini sint înzestrate cu comandă nu
merică, cu magazii de scule, cu ac
cesorii speciale, care le conferă po
sibilitatea executării unui volum su
perior de operații. Așadar, produse 
de nivel tehnic ridicat, competitive 
pe plan mondial.

LA ÎNTREPRINDEREA PENTRU

MAȘINI-UNELTE MARGHITA 

în centrul atenției — 
comenzile de export 

întreprinderea pentru mașini-unel
te Marghita a Împlinit de curind un 
deceniu de existență. Ce a însemnat 
acest răstimp pentru noul colectiv de 
muncă ? SuCcint exprimat, o creștere 
de peste opt ori a producției reali
zate aici, spor determinat îndeosebi 
de diversificarea accentuată a no
menclatorului de produse. încercind 
să surprindem cit mai concret acest 
efort de concepție și fabricație, se 
impune să evidențiem că azi. la 
Marghita, se produc 20 tipodimensi- 
uni de mașini-unelte. Ceea ce retine 
însă în mod deosebit atenția este 
faptul că aproape jumătate din pro
ducție este destinată exportului.

— Deși sintem o unitate tinără, 
fiecare muncitor și specialist a înțe
les limpede că, pentru a ne menține 
pe piețele actuale și a ciștiga altele 
noi, trebuie să realizăm numai pro
duse de calitate înaltă, să fim 
prompți in onorarea contractelor în
cheiate cu partenerii externi, ne spu
ne inginerul loan Dușe, directorul

Gheorcjhe SONIȚA 
Ioan LAZA

(Continuare in pag. a ll-a) 

industria minieră, petrol, energie 
electrică, metalurgie, construcții de 
mașini, electrotehnică. chimie și.pe- 
trochimie. industrializarea lemnului 
și materialelor de construcții, in
dustria ușoară, foraj și geologie, 
cercetare științifică, dezvoltare teh
nologică. proiectare si informatică, 
în perioada următoare, alte catego
rii de personal vor primi retribuții 
mărite, incit pină la sfirsitul anului 
peste JO la sută din personalul mun
citor va beneficia de majorarea 
veniturilor.

Cum se știe. în. cadrul primei eta
pe de majorare a retribuțiilor s-au 
mărit toate retribuțiile tarifare lu
nare de pină la 2 000 lei. etapă in 
cadrul căreia retribuția minimă pe 
economie a sporit de la 1 500 lei la 
2 000 lei lunar. Practic, creșterile de 
venituri in această etapă au fost de 
la 1 500—1 994 lei. cit reprezentau re
tribuțiile tarifare inainte de maiora- 
re, la 2 000—2 395 lei după majorare, 
retribuțiile de 1 994 lei ale muncito
rilor din industria minieră, siderur
gie. foraj, construcții de mașini, me

CREȘTEREA RETRIBUȚIILOR TARIFARE LUNARE 
IN ETAPA A ll-A DE MAJORARE

1 noiembrie 1988 — 1 ianuarie 1989

ia24O5-2678iei
-după majorare

Desen de TUDOR ISfAS

De la 2OO4-2248lei
-înainte de majorare

talurgie neferoasă si industria ci
mentului sporind și mai mult, pină 
la 2 414 lei.

Tot in luna octombrie, o dată cu 
încheierea primei etape de majorare 
a retribuțiilor, s-a trecut la prima 
etapă de majorare a pensiilor de 
asigurări sociale de, stat pentru 
munca depusă și limită de virstă. 
etapă in cadrul căreia s-au mărit pen
siile de pină la 1 500 lei lunar, in
clusiv cele militare, precum si pen
sia minimă pentru pierderea capaci
tății de muncă, gradul II de invali
ditate. De aceste majorări de veni
turi au beneficiat circa 800 000 per
soane. care s-au adăugat pensiona
rilor invalizi de război, cărora li s-a 
mărit pensia încă de la 1 august,

Tdate aceste măsuri de m ai orara 
a veniturilor personalului muncitor 
și ale pensionarilor, care asigură o 
creștere importantă a nivelului de

Mihai IONESCU
(Continuare in pag. a IlI-a)
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PUTERNICĂ MOBILIZARE PENTRU ÎNFĂPTUIREA OBIECTIVELOR ECONOMICE
ÎN AGRICULTURĂ ÎNCHEIEREA grabnică a tuturor lucrărilor

argeș : Exigență maximă
la calitatea arăturilor

prahova : Sînt necesare măsuri hotărîte
pentru grăbirea recoltării sfeclei de zahăr

suceava : Toate furajele - strînse
și puse grabnic la adăpost!

După Încheierea însămîntărilor și 
a altor lucrări de sezon. în toate u- 
nitătile agricole din județul Argeș 
s-a trecut cu forte sporite la efec
tuarea arăturilor de toamnă. Potrivit 
programului stabilit de comanda
mentul județean pentru agricultură, 
aici urmează să se efectueze, intr-o 
perioadă cit mat scurtă, arături pe 
79 327 hectare. Ca atare, toate trac
toarele rămase disponibile au fost 
concentrate la executarea acestei lu
crări spre a se realiza cel puțin vi
tezele stabilite. Care e stadiul la zi 
al lucrării ?

„Pină in prezent, ne spune ingi
nerul Petre Leca. directorul Trustu
lui de mecanizare Argeș, au fost e- 
fectuate ogoare de toamnă pe 30 la 
sută din suprafața prevăzută, cele 
mai bune rezultate înregistrîn- 
du-se în consiliile agroindus
triale Mărăclneni, Topoloveni, Mi
roși, cît și în alte părți. Pe an
samblul județului efectuăm arături 
cu 1100 tractoare — si cifra e in 
creștere — dispuse în 80 formații 
mari, pentru a se da posibilitatea 
specialiștilor din cooperative, pre
cum si șefilor de secții de mecani
zare să urmărească cu cea mal mare 
răspundere calitatea lucrărilor. Pen
tru a se interveni la inlăturarea 
grabnică a defecțiunilor ivite, fieca
re formație dispune de ateliere mo
bile. dotate cu piese de schimb".

Ne deplasăm in teren. In consiliul 
agroindustrial Mărăcinenl. inginerul 
Moise Popescu, directorul S.M.A., ne 
■pune că, în cimp, condițiile de lu
cru sînt bune si. ca atare, se acțio
nează energic pentru ca. peste tot, 
formațiile să realizeze și să depă
șească ritmurile stabilite. Ca urma
re. în toate cele 9 cooperative agri
cole. lucrarea este avansată. Din cele 
4 000 hectare aflate ' în program, pe 
circa 2 000 au fost efectuate ogoare
le de toamnă. In cooperativa agri
colă Albota. din 800 hectare au fost 
arate 600. iar la cooperativa din Ște- 
fănești. din 209 — 150 hectare. La 
lucru se află 95 tractoare, al căror 
program de activitate începe la ora 
6 și se încheie la ora 22. Plugurile 
sînt echipate cu scormonitori, tar 
•dîncimea la oare se ajunge e de 32 
cm. pentru a se crea astfel posibili
tatea înmagazinării a cit mai multă 
apă în sol. întrucit s-a intensificat 
mult acțiunea de eliberare a tere
nului de resturi vegetale, va fi spo

rit astfel numărul de tractoare In
cit întreaga suprafață să fie arată 
pină la 10 noiembrie.

In cooperativa agricolă din comu
na Albota. cum se arăta, s-au efec
tuat arături adinei pe 600 din cele 
800 hectare cuprinse în program. In 
cimp este permanent prezentă con
ducerea unității alături de cei 22 
tractoriști care lucrează la arat. 
Gheorghe Dobricescu, președinte
le cooperativei agricole spune : 
„Aici, în punctul «Cârpiniș», se 
află la datorie, pentru a asi
gura calitatea lucrărilor, șefa de 
fermă. Tractoriștii Gheorghe Smeu, 
Alexandru Dolofan. Gheorghe Neacșu 
și Ștefan Constantin muncesc de>zor. 
Dincolo, în punctul «Stârci», sub su
pravegherea ing. Gheorghe Toboiu, 
se ară cu două tractoare A 1800. în 
ambele puncte, ca și în alte locuri, 
se lucrează cu răspunderea corespun
zătoare pentru a pune baze solide 
recoltei viitoare. Viteza zilnică reali
zată este de 3—4 hectare Pe tractor. 
In vară. Pe 250 hectare, au fost ad
ministrate 10 000 tone îngrășăminte 
organice, iar pe alte 300 hectare s-au 
dat 1 500 tone amendamente calca- 
roase. Pină acum s-a făcut o alinare 
profundă la 60 cm ne o suprafață de 
300 hectare. Dispunem de tot ceea 
ce e necesar ca în 5—6 zile să în
cheiem ogoarele de toamnă in uni
tatea noastră".

Si tn consiliul agroindustrial To
poloveni. pe terenurile eliberate de 
culturile prăsitoare se efectuează 
acum arături adinei de toamnă. în 
cooperativa agricolă din Călinești. 
calitatea arăturilor e foarte bună. 
Aceasta se datorează atit eliberării 
grabnice a terenurilor prin stringe- 
rea operativă a principalelor culturi 
de porumb și cartofi, cît și muncii 
responsabile a mecanizatorilor. Aici, 
din 155 hectare, mai sînt de arat doar 
40 hectare. Tractoriștii Vasile Plos- 
caru. Marin Suditu si Nlcu Gușoiu, 
sunravegheati de Marin Voicu. șe
ful secției S.M.A.. intraseră in braz
dă inainte de ora 7. Erau hotăriti să 
lucreze pină seara tirziu. pentru a 
încheia arăturile. ..Se ară bine, a- 
preciază șeful secției, la adincimea 
de 32 cm. în acest fel. pămintul poa
te înmagazina mai multă apă. Vi
teza medie este cea stabilită, de cir
ca patru hectare Pe tractor".

Gheorqhe CÎRSTEA 
corespondentul „Scinteii" 

în județul Prahova au fost cul
tivate anul acesta cu sfeclă de za
hăr 4 200 hectare, recolta fiind strin- 
să, pînă la începutul săptăminii, de 
pe 69 la sută din suprafață. Volu
mul mare de lucrări rămase de e- 
fectuat impune intensificarea activi
tății in toate unitățile agricole cul
tivatoare pentru ca, cel mal tirziu 
la 10 noiembrie, producția să fie 
strinsă de pe intreaga suprafață și 
expediată întreprinderilor de indus
trializare. Comandamentul județean 
pentru agricultură a- stabilit noi mă
suri prin aplicarea cărora lucrarea 
se va încheia la termenul planifi
cat. Recoltarea porumbului de con
sum fiind practic încheiată permite 
concentrarea mijloacelor mecanica și 
a forței de muncă la stringerea 
sfeclei de zahăr. Am urmărit cum 
se desfășoară această lucrare in mai 
multe unități din consiliile agroin
dustriale Drăgănești și Albești.

Cea mai mare suprafață cultiva
tă cu sfeclă de zahăr din consiliul 
unic Drăgănești. 300 hectare, o are 
cooperativa agricolă Gherghița. Aici, 
recolta a fost strinsă de pe 120 hec
tare. „Am terminat culesul porum
bului. astfel incit, forțele au fost 
concentrate pe terenurile cultivate cu 
sfeclă de zahăr -- ne spune ingine- 
rul-șef al unității. Ion Constantin. 
De exemplu, la ferma nr. 4 lucrea
ză peste 90 de cooperatori. într-a- 
devăr. se muncea intens. Recolta 
este foarte bună. De pe suprafața 
cultivată aici s-au recoltat peste 80 
de tone Ia hectar. Șeful fermei, in
ginerul Dumitru Ghiță, organizase 
foarte bine munca, cooperatorii 
stringeau sfecla în urma dislocato
rului. Transportul la bază se făcea 
operativ, folosindu-se atit mijloace
le auto, cit și atelajele.

Eforturile stăruitoare depuse, in 
aceste zile, in fermele zooteh
nice ale cooperativei agricole 
din Saionta-Bihor pentru reali
zarea cantităților de furaje sta
bilite prin balanța furajeră se 
împletesc aici cu grija pentru a 
asigura o calitate deosebită nu

trețurilor însilozate
Foto : Marian Antal

Și la cooperativa agricolă Drăgă
nești lucrau un număr mare de oa
meni. La ferma Bărăitaru aproape 
80 de cooperatori reușiseră să tri
mită la baza de recepție mai mult 
de 100 tone sfeclă. Pentru a se pre
veni pierderile determinate de scă
derea temperaturii. Întreaga cantita
te de sfeclă recoltată era transpor
tată imediat pentru a nu rămine pes
te noapte in cimp. „Mai avem de 
strîns recolta de pe aproape 180 
hectare — ne-a precizat președin
tele unității, Ivancea Mușat. Prin 
faptul că am încheiat culesul porum
bului, putem repartiza mai multe 
forte la recoltarea sfeclei de zahăr, 
astfel incit livrarea acesteia se va 
încheia la termenul planificat".

Cooperatorii din Albești au reușit 
să-și organizeze mai bine munca, 
dovadă că mai au de strîns recol
ta de pe numai 180 hectare cultiva
te. Pentru a grăbi ritmul transpor
tului la baza de reoeptie Cricov. cu 
sprijinul consiliului popular al co
munei Albeștf-Paleologu. s-au mo
bilizat toate atelajele din comună, 
care, alături de cele 7 autocamioa
ne, transportă sfecla din cimp.

Din păcate, nu la fel de bine era 
organizată munca la cooperativa a- 
gricolă Buda-Palanca din consiliul 
agroindustrial Drăgănești. Dincolo de 
faptul că sfecla a fost strinsă doar 
de pe jumătate din suprafața cul
tivată. există mari deficiențe și Ia 
transport. întrebată fiind de pre
ședintele Uniunii județene a coope
rativelor agricole de producție, to
varășul Ion Damaschin. care ne-a 
însoțit in aoest raid, de ce nu se 
folosește dislocatorul pentru ușura
rea muncii și creșterea ritmului la 
recoltat, economista fermei,, Maria 
Dinu, motivează că „ne costă prea 

mult", deși nici măcar nu știa cit. 
Dar nu numai atit. în cimp, dato
rită lipsei de îndrumare șt control, 
rămînea multă sfeclă nerecoltată. 
Nici transportul nu era bine orga
nizat. în ziua documentării noastre 
doar o singură mașină cu remorcă 
plecase spre baza de recepție Ză- 
noaga. Cum pină la bază erau nu 
mai puțin de 30 de kilometri, se 
înțelege că. in acea zi. al doilea 
transport nu s-a mai putut face. A 
fost necesară intervenția organelor 
județene de sneoialitate pentru ca 
sfecla să fie trimisă la baza din 
Drăgănești, aflată la mai puțin de 
7 kilometri.

Ultimul popas II facem Ia baza 
de recepție a sfeclei de zahăr Dră
gănești. Șefa bazei. Alexandrina Ni- 
colescu, ne spune : „Astăzi nu am 
primit nici un vagon de la Fabrica 
de zahăr Urzloeni. Sigur, cantitatea 
din bază va crește pentru că numai 
astăzi am primit 200 tone sfeclă de 
zahăr de la cooperativele agricole 
Gherghița, Drăgănești și Balta 
Doamnei".

Cum ritmul recoltării sfeclei de 
zahăr a crescut in toate unitățile, se 
cuvine sâ facem un apel la între
prinderile prelucrătoare pentru a 
organiza mai bine transportul și a 
asigura un flux corespunzător pe 
circuitul recoltare — transport. în a- 
celași timp, organele agricole jude
țene trebuie să asigure organizarea 
exemplară a muncii in toate unită
țile. astfel incit măsurile stabilite de 
comandamentul județean privind in
tensificarea livrării sfeclei de zahăr 
să fie aplicate întocmai.

Ioan MARINESCU
corespondentul „Scinteii"

în județul Suceava, comparativ cu 
anul trecut, au fost asigurate can
tități mai mari de furaje. La fin, de 
exemplu, realizările sint superioare 
cu peste 30 000 tone. Cu toate aces
tea, față de prevederile din plan, 
cantitățile depozitate sint mai mici.

La fin, față de un necesar de 
126 900 tone s-au asigurat numai 
97 750 tone. Sînt multe unități agri
cole, între care cooperativele agri
cole Udești, Fălticeni, Todirești, Bo- 
roaia, Bogdănești, Horodnic, asocia
țiile economice intercooperatiste zo
otehnice Gălănești, Rădăuți, Hînțești, 
care au depozitat cantități mai mari 
față de cele prevăzute in program. 
Rezultate mai slabe, de numai 39— 
54 la sută, au cooperativele agricole 
Bilca. Moara, Drăgoiești, Satu Mare, 
Ipotești, Poieni-Solca.

La suculente, pînă In ziuă de 
30 octombrie s-au depozitat 344 900 
tone. La direcția agricolă se 
prelimină realizarea a 467 000 
tone, cantitate apropiată de cea 
planificată. O analiză atentă ara
tă insă că și la furajele suculente 
situația este diferită de la o unitate 
la alta. Dacă peste 80 la sută din 
unitățile agricole iși vor asigura în 
totalitate necesarul de furaje sucu
lente. cooperativele agricole Cornu 
Luncii, Emil Bodnaraș, Baia, Preu- 
tești, Vulturești realizează cantități 
mai mici față de cele stabilite in plan.

La grosiere, cantitățile depozitate 
însumează 74 590 tone. Cooperativele 
agricole Bălăceam, Liteni-Moara, 
Horodniceni, Fălticeni, Bunești, Li- 
teni, Vulturești, Mușenița, Grămești, 
Dumbrăveni, Fintinele, Siminicea, 
Adincata iși asigură în totalitate gro
sierele necesare, avind chiar și unele 
disponibilități. Altele însă — Vicovu 

de Jos, Golovăț, Frătăutli Vechi, Dră- 
goieșu, Rădășenl etc. — se înscriu cu 
mari deficite.

Deficitele de furaje la sortimen
tele amintite trebuie compensate prin 
stringerea și conservarea a tot ce 
mai oferă cîmpul in această peri
oadă. Spunem aceasta întrucit, deși 
timpul este înaintat, cimpul mai ofe
ră incă suficiente furaje. Este vorba, 
mai ales, de cocenii de porumb și 
coletele de sfeclă de zahăr. In pre
zent, in toate unitățile agricole con
tinuă insilozarea cocenilor, care sint 
tocați și depozitați in straturi al
ternative cu tăiței de sfeclă. întrucit 
vremea este destul de rece, produ- 
cindu-se și îngheț la sol, s-a inten
sificat insilozarea ultimelor cantități 
de colete de sfeclă de zahăr in ames
tec cu coceni tocați. O atenție mai 
mare trebuie acordată intensificării 
lucrărilor de depănușare a porum
bului. Din datele furnizate de direc
ția județeană agricolă rezultă că, 
pină in seara zilei de 30 octombrie, 
a fost depănușată numai o mică can
titate din porumbul pentru boabe. 
Ca atare, la ariile din cîmp se mal 
află cantități mari de coceni. De ase
menea, este necesar să fie transpor
tați toți cocenii în vederea depozită
rii lor in bazele furajere. Cele 69 
cooperative agricole din județ dispun 
de 150 utilaje pentru tocat furaje. 
Această forță mecanică a permis ca, 
peste tot, să înceapă prepararea fu
rajelor in amestec cu borhot de la 
fabricile de spirt, bere și amidon, 
crescind gradul de digestibilitate și 
valoarea lor nutritivă. Totodată, in 
vederea completării necesarului de 
furaje grosiere au fost organizate 5 
echipe mari, dotate cu mijloace me
canice pentru stringerea și transpor
tul furajelor grosiere, care s-au de
plasat in județele din sudul țării. Pe 
această cale, pină actim au fost adu
se 5 000 tone de furaje grosiere, iar 
in perioada imediat următoare vor 
mai fi aduse alte 15 000 tone. Bine
înțeles, și acestea sint tocate și de
pozitate in amestec cu tăiței de sfe
clă și borhot. în unele unități a în
ceput, deși încă timid, adunarea și 
depozitarea frunzelor pentru a com
pensa și pe această cale deficitul 
de grosiere. Există incă destule re
surse vegetale care pot și trebuie să 
fie depozitate. Esențial este ca, pes
te tot, să fie mobilizate forțele ne
cesare la adunarea și transportul 
acestora in bazele furajere.

Sava BEJTNARIU
- corespondentul „Scinteii*
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ÎN INDUSTRIE BUNĂ ORGANIZARE
în spiritul noilor reglementări 

cuprinse in recentul Decret al Con
siliului de Stat. în fiecare intreprin- 
dere industrială trebuie întreprinse 
acțiuni eficiente pentru desfășu
rarea normală a activității produc
tive prin utilizarea rațională a re
surselor energetice. în finalul arti
colului publicat in urma investiga
țiilor întreprinse ne tema măsurilor 
adoptate in acest scop la întreprin
derea de construcții de mașini din 
Reșița (ziarul „Scinteia" din 29 oc
tombrie. a.c.) se arăta că una din 
direcțiile de acțiune urmărite in 
fabrica de semifabricate turnate si 
forjate este micșorarea adaosului de 
prelucrare. Pe această cale scade 
consumul de metal si de energie pen
tru turnare si foriare. Dar efectul cel 
mai semnificativ se regăsește in sec
țiile de prelucrări mecanice, unde 
economia de energie electrică, de 
scule așchietoare și de timp este 
mult mai mare.

De aceea, una din principalele 
direcții de acțiune vizate pentru re
ducerea consumurilor in secția de 
mecanică grea este legată, de ase
menea, de reducerea adaosurilor de 
prelucrare a semifabricatelor primi
te. „Avem un plan comun de acți
une. in colaborare cu sectoarele pri
mare. pentru reducerea adaosurilor 
de prelucrare in cazul mai multor 
repere de mari dimensiuni utili
zate la turbine hidraulice — a 
precizat maistrul loan Telescu. 
șeful sectorului mecano-energetic al 
secției. Există deja o serie de bune 
rezultate. Astfel, paleta turbinei de 
14 MW — cu o greutate de 1.5 tone 
— era realizată din trei repere tur
nate care se sudau, adaosul de pre
lucrare fiind de 25—30 ‘mm. A fost 
realizată o nouă tehnologie de tur
nare. un alt model, compus numai 
din două repete. Adaosul de pre
lucrare a scăzut la numai 3—5 mm. 
eliminindu-se. totodată, o operațiu
ne de sudură. Așadar, calitatea pro
dusului a sporit, concomitent cu 
reducerea de 6—7 ori a consumuri
lor energetice, de scule așchietoare 
Si de timp pentru prelucrare".

Acest exemplu relevă cit de mari 
sint posibilitățile de reducere a con
sumurilor materiale si de energie 
numai pe seama creșterii preciziei 
in operațiile de turnare a metalu
lui. Iar dacă pentru produsele de 
serie se poate aprecia că s-au obți
nut o serie de rezultate concrete, 
pentru cele executate în regim de 
unicat există mari posibilități de 
acțiune, ce trebuie valorificate. Iată 
numai două exemple in acest sens: 
butucul rotorului unei turbine, rea
lizat din otel inalt aliat, care cin- 
tărește 17 tone, este obținut dintr-un 
semifabricat turnat avind 11 tonfe 
adaos de prelucrare. Un alt reper 
din componenta rotorului turbinei 
hidraulice de 23 MW. realizat tot 
din otel inalt aliat, cîntăreste. după 
prelucrare, ceva mai mult de o cin
cime din greutatea semifabricatului 
forjat. în aceste cazuri, ca si în 
multe altele asemănătoare, se iro
sesc nu numai timp de muncă, ener
gie si scule așchietoare. dar si me
talul. care înglobează costisitoare 
elemente de aliere, procurate in cea 
mai mare parte din import. Sufici
ente motive, credem, pentru a se 
amplifica eforturile vizînd reducerea 
mult mai puternică a adaosurilor de 
prelucrare. în legătură cu această 
problemă, șeful secției mecanică 
grea. ing. Gh. Bălan, ne-a precizat: 

„Este adevărat că și in turnătoria 
întreprinderii noastre mai sînt multe
lucruri de pus la punct. Dar cele

mai mari probleme sint legate de 
semifabricatele procurate prin coope
rare : de altfel, cele două exemple 
citate fac parte din această cate
gorie. Nu contestăm existenta unor 
dificile probleme tehnologice. în
deosebi la piesele forjate, dar reali
tatea este că. in condițiile in care 
valoarea din contractele de coope
rare se stabilește pornind de la 
numărul de tone al semifabricatului, 
interesul furnizorului este ca preci
zia de execuție să fie cit mai mică, 
iar adaosul de prelucrare — cit mai 
mare !"

Așadar, este limpede că se impune 
schimbarea sistemului de evaluare 
Si de decontare a semifabricatelor 
realizate prin cooperare, sistem de

La întreprinderea de construcții de mașini Reșița

Cu ce consuni energetic 
se realizează fiecare produs 0
venit anacronic, o frină in calea 
dezvoltării intensive, in contradicție 
cu un potential tehnic și tehnologic 
ce poate si trebuie să fie mai bine 
utilizat. Este firesc, este stimulativ 
ca valoarea acestor semifabricate 
turnate sau forjate să fie dată por
nind de la greutatea netă a piesei 
la cotele finale de prelucrare, iar 
adaosurile care depășesc un anumit 
nivel să reducă prețul plătit de 
beneficiar, și nu să il mărească ! 
Desigur, există si alte formule con
crete de rezolvare a problemei, este 
cert însă că actualul sistem de eva
luare a semifabricatelor turnate sl 
forjate — exclusiv cantitativă — 
trebuie eliminat.

Am insistat asupra acestui aspect 
deoarece rezervele cele mai mari 
pentru diminuarea consumurilor 
energetice în secția mecanică grea a 
I.C.M. Reșița — existente, de altfel, 
si in numeroase alte unități din in
dustria constructoare de mașini — 
sint legate direct de reducerea 
adaosurilor de prelucrare ale semi
fabricatelor.

O altă problemă, referitoare, de 
asemenea, la colaborarea cu furni
zorii de semifabricate turnate, a ră
mas încă in suspensie. Despre ce 
este vorba? Datorită specificului pro
duselor pe care le realizează I.C.M. 
Reșița, calitatea semifabricatelor este 
riguros verificată și atestată prin 
control ultrasonic nedistructiv, ca și 
prin încercări mecanice pe eșanti
oane de material din fiecare piesă. 
Aceste probe nu se pot insă realiza 
decit după mai multe operațiuni de 
degrosare (oeea ce înseamnă, in ca
zul unui arbore de turbină, bună
oară. 120—150 ore de prelucrări me
canice I). în situația în care rezul
tatul testării este nesatisfăcător, pie
sa in cauză — care poate cîntări 
10—20 sau mai multe tone — este 
retumată furnizorului, aflat în Bucu
rești. Iași sau Cluj-Napoca. Nu ar 
fi mai firesc, mai economic, ca fur
nizorii respectivi să realizeze ei în
șiși toate aceste operațiuni si să 

livreze semifabricatele cu certificate 
de calitate adecvate ? Această pro
punere. formulată de interlocutorii 
noștri din I.C.M. Reșița, o supunem 
atenției Centralei industriale de uti
lai greu, pentru o rezolvare cores
punzătoare.

Desigur, muncitorii si specialiștii 
întreprinderii reșițene au în vedere 
și alte direcții de acțiune pentru 
reduoerea consumurilor energetice, 
t'.nind îndeosebi de propria lor acti
vitate. în programul de moderni
zare. bunăoară, sint înscrise mai 
multe măsuri care — direct sau in
direct — conduc la economisirea 
energiei. între acestea, notăm rea
lizarea prin autoutilare a unui 
agregat specializat pentru struni it 

butucii rotoarelor turbinelor. Noul 
agregat realizează operațiunea cu un 
randament superior cu 25—30 la sută 
mașinilor universale de înaltă per
formantă. eliminindu-se totodată un 
loc îngust. Tot in cadrul programu
lui de modernizare, instalarea de 
afișaje de cote pe mai multe masini- 
unelte va permite creșterea preciziei 
de excutie și reducerea riscului de 
rebutare a pieselor.

De altminteri, scăderea pină aproa
pe de zero a pierderilor tehnologice 
a constituit una din preocupările de 
bază ale organizației de partid din 
secție, a întregului colectiv, cu un 
impact favorabil asupra consumuri
lor energetice si costurilor de pro
ducție. întreținerea mai bună a uti
lajelor. Întărirea disciplinei in muncă 
și perfecționarea unor tehnologii de 
prelucrare au permis ca. in 9 luni 
din acest an. pierderile din rebuturi 
și remanieri să reprezinte numai 
0.05 la sută din producția secției, mai 
puțin de jumătate din valoarea în
registrată în anul anterior si cu 
mult sub nivelul normat. Aceasta 
este una din explicațiile depășirii cu

BACĂU : Rezultatele modernizării
Prin introducerea unor noi ma

șini și utilaje, reorganizarea flu
xurilor tehnologice prin perfecțio
narea organizării muncii, colective
le de muncă de la întreprinderea 
de utilaj chimic Borzești, între
prinderea metalurgică și întreprin
derea forestieră de exploatare si 
transport Bacău, întreprinderea 
minieră Comănești, întreprinderea 
de postav Buhuși au realizat supli
mentar, de la începutul anului, în
semnate cantități de utilaje tehno
logice, armături industriale din 
fontă și oțel, cărbune energetic, 
țesături, cherestea și alte produse 

peste 1,5 milioane lei a beneficiului 
planificat.

Așadar, măsurile pentru redu
cerea consumurilor energetice adop
tate in cadrul I.C.M. Reșița nu au. 
în fond, nimic spectaculos. Ele vi
zează. practic, sub diferite forme de 
la o secție la alta, modernizarea 
proceselor de fabricație, o dată cu 
întărirea disciplinei tehnologice si 
reducerea pierderilor tehnologice sub 
nivelul normat.

Un loc distinct în discuțiile pur
tate cu factori de răsnunaere din 
Întreprindere a fost rezervat măsu
rilor adoptate pentru reducerea con
sumurilor de energie Ia strictul ne
cesar și încadrarea in cotele stabi
lite pentru perioada sezonuiui rece. 
Pe această linie, directorul între
prinderii, inginerul Vasile Uscat, 
ne-a spus : „Principala problemă pe 
care o avem de rezolvat este aceea 
a aplatizării vârfului de consum din 
timpul schimbului doi. care a fost 
degrevat de o serie de operațiuni 
tehnologice energofage, precum une
le tratamente termice sau forjări. 
Au fost stabilite răspunderi nomi
nale pentru evitarea funcționării 
neeconomicoase a instalațiilor pe 
care nu se pot monta limitatoare de 
mers in gol. De altfel, asemenea 
limitatoare sint utilizate de mai 
multi ani pentru toate mașinile elec
trice mari. în cazul in care apare 
necesitatea reducerii temporare a 
consumurilor sub nivelul normat, a 
fost prevăzută ordinea in care vor 
fi scoase de sub sarcină instalațiile 
mari consumatoare de energie elec
trică. evitind perturbarea fluxului 
tehnologic. Dispunem de toate con
dițiile pentru realizarea integrală a 
sarcinilor de plan, cu actualele nor
me de consum. Precizez insă că este 
foarte important să se livreze canti
tățile de energie electrică si gaze 
naturale in limitele stabilite, deoa
rece. asa cum a rezultat din calcu
lele făcute de specialiștii noștri, orice 
-sincopă- In aprovizionarea energe
tică atrage după sine majorarea sub
stanțială a consumurilor specifice, 
îndeosebi in sectoarele calde. Ceea 
ce va conduce la o risipă, și nu la o 
economie de energie !“

Precizare care se constituie într-un 
apel adresat energeticienilor de a 
lua toate măsurile în vederea înde
plinirii sarcinilor de mare răspun
dere care le revin centru desfășu
rarea normală a activității în cele
lalte ramuri ale economiei naționale.

Eugen RADULESCU 
Ian D. CUCU 
corespondentul „Scinteii"

destinate beneficiarilor dtn țară și 
partenerilor de peste hotare. De re
marcat că, de la începutul anului 
și pină acum, în unitățile județu
lui au fost înfăptuite peste 800 mă
suri de modernizare a proceselor 
de producție care au contribuit la 
obținerea unui spor de producție- 
marfă in valoare de 1,6 miliarde 
Iei. In același timp s-au înregis
trat însemnate economii la costu
rile de producție. Cheltuielile to
tale au fost reduse cu aproape 280 
milioane lei, iar cele materiale cu 
198 milioane lei. (Gheorghe Baltă).

Planul la producția fizică 
— realizat exemplar!

(Urmare din pag. I)

întreprinderii. Dacă in urmă cu pa
tru ani exportul deținea doar doi la 
sută din producția-marfă a unității, 
in prezent el se ridică la peste 43 la 
sută, sporul înregistrat de la un an 
la altul fiind strins legat de Înnoi
rea și modernizarea producției. Este 
edificator, bunăoară, să evidențiem 
că ponderea noutăților depășește și 
in anul in curs producția unui tri
mestru. în perioada care a mai ră
mas pină la sfirșitul anului, vor fi 
omologate două variante moderniza
te ale unor freze universale de scu
lări® FUS-22 1 M și FUS-22 1 A. a- 
ceasta din urmă cu afișaj de cote, 
precum și centrele de prelucrare 
CPFH-320 și CPFV-320.

Pornind de la faptul că in acest an 
producția-marfă crește cu 8 la sută 
comparativ cu anul trecut, s-a acor
dat o atenție sporită perfecționării 
fluxurilor tehnologice, organizării 
superioare a producției. în atelierul 
destinat prelucrării pieselor mari a 
fost organizată, de exemplu, o mi- 
crogrupă de mașini care execută 
doar repere pentru producția mași
nilor nou asimilate. Totodată, au fost 
constituite echipe speciale în exclu
sivitate pentru producția de export. 
Lansarea m producție, aflăm de la 
inginerul loan Clitan, șeful secției 
prelucrări mecanice, se face de re
gulă cu 45 de zile înaintea Începerii 
lunii de plan. Fiecare produs este 
urmărit zilnic de către conducerea 
secției. Procedind in acest fel, co
menzile sînt onorate la timp, astfel 
incit să nu se rămină cu stocuri ne- 
vămuite la sfirșitul lunii.

Nu în puține situații insă efortul 
propriu, deși hotăritor. se dovedește 
a fi insuficient. Și aceasta deoarece 
panourile electrice care vor echipa 
mașinile-ur.elte fabricate in luna în 
curs vor fi livrate de către întreprin
derea furnizoare din Alexandria de 
abia la finele celei de-a doua deca
de. La aceasta ar fi de amintit si ne- 
soluționarea de către Centrala indus
trială de mașini-unelte București a 
cotei și repartiției pentru chit poli- 
esteric C-104. Un ultim aspect : mon
tarea motoarelor electrice prevăzute 
a fi furnizate la sfirșitul lunii du
rează minimum o zi si jumătate. 
Iată de ce eșalonarea de către fur
nizori în mod egal pe parcursul lunii 
a termenelor de asigurare a unor 
repere reprezintă o condiție esențială 
pentru îndeplinirea ritmică a sarci
nilor de export.

LA CENTRALA INDUSTRIALA

DE MAȘINI-UNELTE BUCUREȘTI

Cu sprijinul furnizorilor 
restanțele pot fi recuperate

La sfirșitul celor trei trimestre din 
acest an, Centrala industrială de 
mașini-unelte din București înre
gistrează o restanță însemnată la 
producția fizică. Amănunte despre 
cauzele acestor rămîneri in urmă, 
despre măsurile și acțiunile ce -s-au 
luat pentru recuperarea restantelor 
în trimestrul IV și în vederea pre

gătirii judicioase a producției pe 
anul 1989 ne-a furnizat inginerul 
Vtrgiliu Stere, director general al 
centralei.

— La ce sortimente și in ce între
prinderi se localizează cele mai în
semnate restanțe 1

— Din cele 15 sortimente urmărite 
prin planul de stat, la 13 sortimente 
planul a fost realizat și în unele ca
zuri chiar depășit. Nu am realizat 
planul la două sortimente, și anume 
mașini-unelte pentru prelucrat me
tale prin așchiere și utilaje tehnolo
gice pentru industria și prelucrarea 
lemnului. Aș sublinia că eforturile 
colectivelor din cadrul centralei au 
fost îndreptate !n mod deosebit spre 
îndeplinirea sarcinilor de export, 
reușind să realizăm pe 9 luni toate 
contractele cu termen scadent, obti- 
nindu-se totodată sporuri importante 
față de realizările întregului an 1987. 
Cele mai mari restanțe se localizea
ză la întreprinderile „înfrățirea" 
Oradea, de mașini-unelte Suceava, 
de strunguri Tirgoviște.

— Si după primul semestru aceste 
unități aveau restanțe însemnate. 
Din ce cauze, acestea, in loc să fie 
recuperate, se mențin la un nivel ri
dicat ? Cum a acționat conducerea 
centralei pentru îmbunătățirea acti
vității acestor întreprinderi ?

— Intr-adevăr, lucrurile așa stau. 
Consiliul oamenilor muncii și biroul 
executiv al consiliului oamenilor 
muncii din cadrul centralei au anali
zat lună de lună modul în care sînt 
îndepliniți indicatorii de plan in a- 
ceste unități. De asemenea, s-au a- 
nalizat programele de modernizare. 
S-au stabilit măsuri concrete menite 
să contribuie la recuperarea restan
țelor. Dacă nu s-a reușit în totalitate 
acest lucru, răspunderea o poartă 
atit colectivele respective șl condu
cerea centralei, cît și unii furnizori 
de materii prime și materiale. Mă 
refer în mod special la dificultățile 
întimpinate în asigurarea necesaru
lui de bronz, de chituri poliesterice, 
vopsele și rulmenți grei.

— Pină la sfirșitul anului au ră
mas, practic, două luni. Cum acțio
nează conducerea centralei pentru 
îndeplinirea planului, pentru recu
perarea tuturor restanțelor ?

— Am stabilit programe de cola
borare și cooperare mai strinsă in
tre unitățile centralei în vederea 
prelucrării unor subansamble, pre
cum și în legătură cu asigurarea rit
mică a pieselor turnate de la între
prinderea mecanică Alba lulia. In 
acest sens, s-a hotărit ca ședințele 
de lucru ale consiliului oamenilor 
muncii din centrală să se desfășoa
re, prin rotație, la Întreprinderile 
unde sînt rămîneri in urmă, creînd 
posibilitatea întrajutorării între uni
tățile din centrală. în această peri
oadă, pe lîngă realizarea sarcinilor 
de plan vom acționa pentru econo
misirea severă a energiei electrica 
și combustibililor, pentru recupera
rea răminerilor în urmă la mașinile- 
unelte destinate capacităților care 
au termen de punere în func
țiune în acest an și în mod deo
sebit a mașinilor pentru întreprinde
rea de rulmenți Alexandria, între
prinderea de autoturisme „Dacia" 
Pitești, întreprinderile de țevi din 

Roman și Slatina. Pentru a ne înde
plini sarcinile de plan pe trimestrul 
IV, esențial este să primim de la 
furnizorii noștri materiale și mate
riile prime din timp și nu la sfir
șitul fiecărei luni.

— Ce măsuri s-au luat, cum se ac
ționează pentru buna pregătire a 
producției anului viitor 1

— în atenția conducerii centralei, a 
consiliilor oamenilor muncii din în
treprinderi stă în permanență modul 
cum vor incheia anul 1983. pregăti
rea bună a anului 1989. In anul 
viitor centrala noastră are de înde
plinit sarcini importante. In perioada 
de pregătire a planului s-a reușit 
o conlucrare mult mai bună intre 
întreprinderi, centrală, minister și 
organele de sinteză, in sensul că ia 
majoritatea sortimentelor din pro
iectul de plan pe 1989 s-a reușit o 
fundamentare corespunzătoai^ care 
să asigure pentru anul viitor atit 
realizarea programelor prioritare și, 
in general, a mașinilor-unelte nece
sare dotării economiei naționale, cit 
și creșteri însemnate ale exportului, 
în adunările generale care se desfă
șoară in prezent analizăm în amă
nunt sarcinile privind realizarea 
planului pe trimestrul IV și stabilim 
căile menite să ducă la recuperarea 
restanțelor și la îndeplinirea sarci
nilor ce revin pe 1989 fiecărei între
prinderi. în continuare, centrala, îm
preună cu Ministerul Industriei 
Electrotehnice și Ministerul Aprovi
zionării au datoria să definitiveze 
balanțele la nivelul planului, iar Mi
nisterul Aprovizionării, împreună cu 
ministerele beneficiare au datoria să 
finalizeze neîntîrziat desfășurătoare
le pe întreprinderi beneficiare. Be
neficiarii potențiali din economie 
trebuie, de asemenea, să depună co
menzi pentru mașinile-unelte la 
temă, a liniilor de fabricație nece
sare pentru programele de moderni
zare din întreprinderi. Dar pentru a- 
ceasta se impune avizarea documen
tației pentru realizarea modernizări
lor la beneficiari.

+
îndeplinirea integrală a planului 

de mașini-unelte și recuperarea res
tanțelor înregistrate de unele între
prinderi din cadrul Centralei indus
triale de mașini-unelte București 
sint pe deplin posibile. Pentru a- 
ceasta este necesar să se rezolve ne
întîrziat problemele aprovizionării 
tehnico-materiale și în mod deose
bit, cu bronz,' chituri, vopsele și rul
menți. De asemenea, se impune ca 
în fiecare întreprindere să se acțio
neze cu mai multă consecvență in 
aplicarea programelor stabilite pen
tru modernizarea fluxurilor de fa
bricație, creșterea productivității 
muncii, reducerea costurilor de 
producție și în special a con
sumurilor energetice și materia
le, ridicarea calității produselor. 
Toate aceste probleme trebuie să fie 
analizate in detaliu în cadrul adu
nărilor generale ale reprezentanților 
oamenilor muncii din fiecare între
prindere, stabilindu-se măsurile și 
căile prin care planul pe trimes
trul IV să fie integral realizat în 
toate unitățile constructoare de ma
șini-unelte.
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TEZELE PENTRU PLENARA C. C. AL P. C. R.
program revoluționar de muncă pentru partid, pentru popor

realizarea unei noi calități a mun
cii și vieții in societatea socialistă 
romanească.

Socialismul este o societate a 
muncii și responsabilității, a partici
pării directe a oamenilor la înfăp
tuirea destinului propriu. Altădată, 
unii au putut să creadă, fie sub 
impulsul unui entuziasm superficial, 
fie plătind tribut unei mentalități 
păgubitoare, 
cietatea în . . 
curge lapte și miere fără ca ei să 
facă cel mai mic efort. Saltul re
marcabil ce s-a produs in condiția, 
mai ales, a categoriilor sociale de
zavantajate în vechea societate a 
mijlocit uneori pierderea măsurii în 
evaluarea șanselor pe care le poate 
crea socialismul. Și, astfel, unii au 
început să creadă că nu mai au nici 
o obligație pentru creșterea propriei 
bunăstări, această răspundere trans- 
ferindu-se doar asupra societății.

Socialismul este, desigur, societa
tea celor mai mari șanse de afirmare 
a omului, deschisă spre cele mai în
depărtate orizonturi ale viitorului. 
Numai că orice societate trăiește 
prin oameni, iar un salt de proporții 
în perfecționarea structurilor și

Sub auspiciile Istoricelor hotărîrî 
ale celui de-al XIII-lea Congres al 
partidului, societatea românească 
traversează actualmente o nouă eta
pă a dezvoltării procesului revolu
ționar. destinată să dea un nou im
puls drumului nostru ireversibil 
spre comunism. în condiții interna
ționale complexe, accentuate de ma
nifestările crizei economice mondia
le. opțiunile de dezvoltare ale Româ
niei nu au fost afectate, programe
le adoptate de forurile comuniștilor 
români constituind o garanție a a- 
vansului constant al societății spre 
noi culmi de civilizație și progres.

Se atestă, astfel, peste timp, im
portanta istorică si justețea perspec
tivei politice adoptate de Congresul 
al IX-lea al Partidului Comunist 
Român, care a inaugurat, cu adevă
rat, o nouă epocă in noua istorie 
a patriei. Epocă dominată de ac
tivitatea exemplară și personalita
tea excepțională ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Spiritul vizionar, 
capacitatea de cuprindere si analiză 
științifică, energia revoluționară ine
puizabilă proprii secretarului gene
ral al partidului nostru reprezintă 
tot atîtea surse ale dinamizării în
tregii vieți socia
le, ale valorifică
rii resurselor ma
teriale și umane 
ale societății pen
tru obținerea 
unor realizări ce 
au schimbat ra
dical fizionomia 
țării.

Principala ca
racteristică a a- 
cestui proces o 
constituie multi
lateralitatea, con
cepută ca bază 
a perfecționării 
continue a vieții 
sociale, a siste
mului nostru so
cial-politic. Apa
re astfel, in plină 
lumină, meritul 
partidului nostru de a fi pus în prac
tică adevărul că socialismul, ca o 
societate a dezvoltării, are ca scop 
fundamental diversificarea în ampli
tudine si profunzime a șanselor și 
surselor vieții, afirmarea multilate
rală și deplină a ființei umane.

O asemenea perspectivă asupra e- 
voluției sociale a mijlocit fundamen
tarea unei concepții atotcuprinzătoa
re asupra societății socialiste, care, 
la rîndu-i. a inspirat atît dezvol
tarea sa multilaterală, cit si afir
marea tot mai puternică a persona
lității umane. Doar socialismul a 
făcut posibilă o asemenea perspecti
vă pentru că este, prin natura sa. 
un sistem social multilateral, des
chis noului, cerințelor progresului 
contemporan.

Mijloacele acumulate în dezvol
tarea socialistă au dus la schimbarea 
radicală atît a configurației gene
rale a societății, cit și la creșterea 
posibilităților de dezvoltare de care 
dispune tara noastră astăzi. înfăp
tuirile orînduirii noastre au făcut 
posibile prefaceri notabile In modul ... . ____ .. .. „
de viată, in condiția socială a tutu- o organizare socială care să stimu- 
ror oamenilor. Societatea româneas- leze puternic munca și, pe această 
-x j. . ... ■ x- ■ bțiză. autonomia omului în produce

rea și reproducerea propriei vieți și, 
totodată, deschideri nelimitate pen
tru inițiativă' și creație.

Instituirea autoconducerii muncito
rești. măsurile privind autogestiunea 
economică și autoaprovizionarea, 
perfecționarea mecanismelor econo- 
mico-financiare și a sistemului de 
retribuire constituie noul cadru so
cial al luptei pentru o nouă calitate 
a muncii și a vieții. Preocuparea 
continuă pentru creșterea calității 
vieții, pe lingă stimularea angajării 
și responsabilității sociale pe care o 
determină, combate totodată eficient 
mentalitatea simplistă după care 
bunăstarea ar însemna, dacă nu ex
clusiv, atunci înainte de toate, con
sum. Așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. „se poate afirma 
cu deplin temei că hotărîtor pentru 
viitorul unui popor nu este nivelul 
consumului înalt, al totalității veni
tului național, ci nivelul acumulării, 
alocării unei părți însemnate a ve
nitului național pentru dezvoltarea 
economico-socială a țării. A consuma 
totul sau aproape totul înseamnă a 
condamna țara la înapoiere, la pier- 
derea Independenței și suveranității.

că socialismul este so- 
care, peste noapte, va

Creșterea calității vieții, afirmarea5 » • '

Cronica zilei
Cu prilejui împlinirii a 70 de ani 

de la crearea Uniunii Tineretului 
Comunist Leninist (U.T.C.L.) din 
U.R.S.S., ambasadorul acestei țări la 
București. E. M. Tiajelnikov. a or
ganizat. luni, o conferință de presă.

Au luat parte activiști ai C.C. al 
U.T.C., ai Comitetului municipal. 
București al U.T.C.. reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, re
dactori ai presei centrale, Radiotele- 
viziunii Române și Agenției Române 
de Presă „Agerpres", precum și ata
șați și corespondenți ai presei străi
ne acreditați in țara noastră.

Au fost evidențiate semnificația e- 
venimentului aniversat, momente 
mat importante din viața și activita
tea tineretului din Uniunea Sovietică 
în oei 70 de ani de existență ai 
U.T.C.L.

*
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Algeriene Democratice și 
Populare, luni după-amiază a avut 

• loc in Capitală o manifestare cultu
rală organizată de Institutul Român 
pentru Relații Culturale cu Străină
tatea. in cadrul căreia au fost pre
zentate impresii de călătorie din a- 
ceastă țară.

Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S. și Ligii române de 
prietenie cu popoarele din Asia și 
Africa, reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, un numeros pu
blic.

Au fost prezenți Mokhtar KaCi-Ab- 
dallah, ambasadorul Algeriei la 
București, membri ai corpului diplo
matic. (Agerpres)

Tovarășului KENNETH DAVID KAUNDA
Președintele Republicii Zambia

LUSAKA Tovarășe președinte.
Realegerea dumneavoastră tn înalta funcție de președinte al Republici! 

Zambia îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa calde felicitări șl cele mai 
bune urări de sănătate și fericire personală, de progres și bunăstare po
porului zambian prieten.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și conlucrare stator
nicite între țările noastre se vor dezvolta tot mat puternic în viitor, spre 
binele popoarelor român șl zambian, al cauzei păcii, destinderii, înțelegerii 
și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCUDemocrația 
muncitorească 
revoluționară

(Urmare din pag. I)

le poate deveni, in scurt timp, in
competent, riscă să rămină în afa
ra actualității.

Trecerea economiei românești la 
dezvoltarea de tip intensiv impune 
o competență sporită a cadrelor de 
conducere. Realizarea obiectivelor 
dezvoltării intensive necesită folosi
rea de noi sisteme, metode, tehnici 
și instrumente de conducere. Astăzi 
nu se mai poate conduce numai pe 
bază de experiență și intuiție. Bi
nomul experiență-intuiție trebuie în
locuit cu polinomul informație-ra- 
tionament-metodă- experiență -intui
ție, care are semnificația transfor
mării conducerii intr-o activitate so- 
cial-economică a cărei trăsătură e- 
sențială o constituie știința. Numai 
astfel conducerea poate deveni un 
factor de bază al creșterii econo
mice.

Competenta cadrelor de conduce
re influențează sensibil eficiența, 
conducerii colective, a autoconduce
rii muncitorești prin calitatea deci
ziilor adoptate și a acțiunilor de 
realizare a hotăririlor adoptate în 
colectiv. Teza cu privire la nece
sitatea actualizării și îmbogățirii cu
noștințelor cadrelor de conducere, in 
vederea creșterii competenței aces
tora, precum și cerința selecției mai 
raționale a cadrelor sînt subliniate 
cu insistență de secretarul general al 
partidului in Expunerea din aprilie, 
unde arăta : „Este, de asemenea, 
necesar să fim mai insistenți, sau 
mai exigenți, in înfăptuirea politicii 
de cadre, în general, și a activității 
de perfecționare a cunoștințelor a- 
cestora, de ridicare a nivelului lor 
științific, tehnic, profesional și po
litic".

Totodată, se impune o mai bună 
însușire și a cunoștințelor din dome
niile conducerii, organizării, plani
ficării, financiar-monetar și comerț 
exterior, pentru toți membrii orga
nelor de conducere colectivă, pentru 
toți oamenii muncii. Este greu de 
conceput că cineva poate să parti
cipe eficient la adoptarea unei deci
zii strategice fără să cunoască teo
ria deciziei științifice de oonducere 
și cerințele autoconducerii, autofi
nanțării și încadrării eficiente in di
viziunea internațională a muncii, ca 
să ne referim doar la un exemplu, 
în consecință, este necesar ca în toâ- 

. te întreprinderile să se acționeze mai 
ferm pentru perfecționarea cunoș
tințelor in domeniul conducerii ale 
tuturor oamenilor muncii și. îndeo
sebi. a reprezentanților oamenilor 
muncii In organele de conducere co
lectivă. Așadar, asigtfrarea partici
pării de‘fohfr ă oamenilor munclf Th'" 
actul de conducere se bazează pe 
un postulat fundamental al condu
cerii modeme, potrivit căruia pre
gătirea în domeniul conduceri} nu 
trebuie să fie un apanaj doar al con
ducătorilor, ci al tuturor oamenilor 
muncii.

Partidul nostru a formulat teza po
trivit căreia dreptul real al oame
nilor muncii de a participa la con
ducerea societății și a verigilor ei 
componente este asociat cu răs
punderea acestora pentru conse
cințele deciziilor adoptate, pentru 
eficiența cu care se gestionea
ză resursele societății incredin- 

' țațe fiecărei întreprinderi spre 
administrare. Conducerea colecti
vă, autoconducerea muncitorească 
amplifică răspunderea oamenilor 
muncii. întrucît răsnunderea co
lectivă, pentru calitatea deciziilor 
adoptate în grup. este dublată de 
răspunderea individuală. pentru 
realizarea sarcinilor ce revin fiecă
rui om al muncii și care contribuie 
la înfăptuirea hotăririlor colective.

Conducerea colectivă în condițiile 
autoconducerii și autogestiunii între
prinderilor impune transformări re
voluționare in mentalitatea persona
lului. Mutațiile in mentalitate tre
buie orientate in direcția sporirii 
interesului pentru rezultatele între
prinderii, a atașamentului față de 
unitatea economică în care lucrează, 
a stimulării creativității personalu
lui, a creșterii spiritului de ordine 
și disciplină, a dezvoltării spiritului 
critic și autocritic, a înțelegerii 
nevoilor individuale în strînsă cone
xiune cu nevoile întreprinderii și ale 
economiei naționale în ansamblul 
său, a dezvoltării unei atitudini mi
litante și novatoare in abordarea și 
soluționarea problemelor conducerii 
și execuției.

Perfecționarea conducerii colecti
ve, a autoconducerii muncitorești din 
întreprinderi necesită și alte rațio
nalizări importante, între care : pre
gătirea temeinică a reuniunilor or
ganelor de conducere colectivă ; des
fășurarea corespunzătoare a acesto
ra ; întărirea controlului asupra de
ciziilor adoptate în colectiv ; extin
derea folosirii unor metode științi
fice de conducere ; selectarea mai 
rațională a problemelor abordate,' cu 
accent asupra celor majore, de 
perspectivă, care contribuie hotărîtor 
la îndeplinirea planului economico- 
social ; transformarea prganelor de 
conducere colectivă în adevărate 
echipe de conducere ș.a. Participarea 
oamenilor muncii la procesul de 
conducere a societății și a verigilor 
ei componente, sub semnul compe
tenței și al răspunderii, constituie o 
cale importantă de sporire a efi
cientei, obiectiv central al economiei 
românești in actuala etapă de dez
voltare.

afectînd astfel însuși viitorul țării, 
al poporului".

Ascendentul teoretic și practic al 
unei asemenea opțiuni se dovedește, 
o dată mai mult, în integrarea în 
chiar scopurile activităților econo
mice a unor finalități cu caracter 
politic și social mai larg. Pe lingă 
eficiența intrinsecă ce trebuie ob
ținută în activitatea economică, 
rostul acestor finalități este să asigu
re o dezvoltare echilibrată, armo
nioasă și echitabilă a tuturor zone
lor țării, să susțină procesele de 
urbanizare și să răspundă cerințelor 
de perspectivă ale modului de viață 
socialist.

De altfel, întreaga dezvoltare eco
nom ico-socială a patriei este strîns 
legată de valorile fundamentale pro
movate de socialism ; armonizarea 
factorilor economici, culturali și 
umani constituie o trăsătură carac
teristică a acestei dezvoltări. în so
cietatea noastră creșterea continuă a 
standardului de viață se produce 
concomitent cu dezvoltarea co
respunzătoare a vieții social-cultura- 
le a oamenilor, în aceste condiții, 
posibilitățile de creștere a gradului 
de satisfacere a trebuințelor umane, 

ca și actualiza
rea altora noi în- 
tîlnesc un an
samblu variat de 
valori, de criterii 
de valorizare a 
originalității vie
ții individuale.
Preocuparea con

tinuă pentru creș
terea calității vie
ții are o influență 
dintre cele mai 
importante asu
pra motivării per
formanțelor in 
muncă și viață 
ale oamenilor. 
Prin aceasta se 
deschide posibi
litatea evaluării 
mai directe a con
secințelor muncii 

fiecăruia asupra bunăstării colective, 
începînd cu cele individuale — va
loarea morală a muncii, accentuarea 
sentimentului de apartenență la noua 
societate — și sfirșind cu cele globa
le — impactul producției asupra me
diului natural, asupra calității vieții 
fiecărui participant la actul de pro
ducție.

Crește astfel responsabilitatea în 
muncă și față de munca fiecăruia 
sau a colectivității în ansamblu, iar 
aceasta devine un puternic factor de 
motivare a efortului constructiv și 
a inițiativei.

Toate acestea conduc la conștien
tizarea acută a rolului fiecăruia în 
afirmarea personalității proprii. Iar 
nivelul calității vieții reprezintă un 
indicator social global al nivelului 
acestei conștientizări. Printr-un ase
menea exercițiu al responsabilității 
și implicării directe în toate pro
blemele societății, omul iși poate 
proiecta propria viață dincolo de 
limitele sale fizice, valorificind toate 
condițiile create prin dezvoltarea 
societății. „

Orizontul social al afirmării perso
nalității umane s-a lărgit continuu 
in acești ani. în societatea noastră, 
posibilitățile generalizării tipului de 
personalitate activă, angajată deplin 
în înfăptuirea actualelor programe 
de dezvoltare a tării au devenit po
tențial nelimitate. ~ 
personalitate iși 
sensul. De aceea, nu poate fi vorba 
despre o masificare a societății so
cialiste, la fel cum nici discrimină
rile elitiste nu-și mai au aici sensul. 
Este meritul partidului nostru de a 
fi pus în practică adevărul că de 
extinderea cîmpului social al mani
festării personalității umane depinde 
progresul specific al economiei și 
culturii în socialismul multilateral 
dezvoltat. Iată de ce afirmarea per
sonalității, atît ca valoare originală 
in mediul său specific de existență, 
cit și ca forță distinctă și activă a 
vieții sociale, constituie una din 
direcțiile definitorii ale procesului 
revoluționar in actuala etapă, in 
condițiile afirmării tot mai puternice 
a unei noi calități a muncii și a 
vieții in întreaga societate.

umane
dimensiuni definitorii ale

progresului societății noastre
multiplicarea posibilităților sociale 
nu poate fi viabil fără reverberații 
de aceleași proporții în orientările 
de bază ale personalității umane. O 
nouă calitate a muncii și a vieții are, 

' astfel, cel puțin două direcții de în
făptuire : dezvoltarea și accentuarea 
complexității societății, de o parte, 
și transformări de aceeași amploare 
în orientările valorice ale vieții in
dividuale, de alta.

Ne apar astfel mai clare semnifi
cațiile adinei ale prefacerilor mate
riale și spirituale petrecute in aceste 
două decenii. Perioadă în care viața 
socială și cea individuală au dobîn- 
dit mijloace cantitative și calitative 
fără precedent, dar și orizonturi 
ideologice mai complexe, mai pro
funde și, deci, mal fertile pentru 
înțelegerea condiției umane în noua 
societate. pentru autoproiectarea 
vieții și responsabilității sociale. O 
serie de măsuri adoptate de partid, 
inspirate de clarviziunea și spiritul 
revoluționar nedezmințit al concep
ției secretarului său general, au 
avut tocmai menirea de a asigura

că de azi nu mai poate fi compara- ’ 
tă cu cea de la debutul revoluției . 
socialiste decit doar pentru a ne ■ 
oferi o imagine mai concretă asupra 
drumului parcurs si asuora celui 
pe care îl mai avem de străbătut. Au 
fost obținute rezultate remarcabile 
în toate domeniile Si într-o perioadă 
istorică scurtă. Ca în orice proiect 
nou de dezvoltare, pornim astăzi de 
la mijloacele productive ale prezen
tului. unele dintre ele greu de ima
ginat acum 20 de ani. S-au produs, ' 
de asemenea, mutații în conștiința . 
oamenilor. în capacitatea lor de cu
prindere si înțelegere a fenomene
lor sociale. în această epocă, oame- . 
nii, în marea lor majoritate, mun- ' 
cesc in întreprinderi moderne ori se 
servesc de echipamente tehnice din 
ce în ce mai perfecționate ; locuiesc 
in condiții confortabile ; beneficiază 
de o bază materială diversificată in 
instruirea și formarea lor. Aceste 
mutații au făcut posibilă orientarea 
tot mai accentuată a politicii parti
dului nostru spre indicii calitativi 1 
ai modului de viată, deschiderea, in 
toate mediile sociale, spre valoarea 
directă pentru om a propriei sale 
vieți. Obiectivul fundamental al 
etapei actuale a devenit, astfel.

Opoziția masâ- 
pierde treptat

Nicolae LOTREANU

Se trece la etapa a II-a de majorare a retribuțiilor
(Urmare din pag. I)

trai al oamenilor muncii. In primul 
rînd al celor cu venituri mai mici, 
se înscriu in ansamblul preocupări- 
'lor statornice ale partidului și statu
lui nostru pentru asigurarea unei 
concordante depline între dezvolta
rea forțelor de producție si creș
terea bunăstării populației, pentru 
ridicarea permanentă a gradului de 
prosperitate și civilizație, pentru afir
marea plenară a personalității 
umane.

înfăptuirea acestor măsuri impune, 
așa cum sublinia secretarul general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. la ședința Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. din 3 octombrie, să se acțio
neze cu toată hotărîrea pentru reali
zarea in bune condiții a planului pe 
trimestrul IV. pentru pregătirea te
meinică a planului pentru anul 
viitor, pentru a se putea ca. real
mente. prin dezvoltarea generală a 
economiei, să se asigure creșterea 
veniturilor in condițiile menținerii 
nivelului prețurilor. în conformitate 
cu prevederile planului. Aceasta va 
asigura — sublinia secretarul general 
al partidului — o adevărată creș
tere a nivelului de trai al tuturor

oamenilor muncii, al întregului nos
tru popor !

Noile măsuri de majorare a veni
turilor oamenilor muncii ilustrează în 
mod pregnant vigoarea si caracterul 
sănătos al economiei naționale, ca
pacitatea ei de a asigura resursele 
necesare creșterii fondurilor de re
tribuire. Cu atît mai mult iese in 
evidentă însemnătatea deosebită a 
acestor majorări de venituri, cu cit 
ele se înfăptuiesc in condițiile în 
care, pe plan mondial, se manifestă 
fenomene cronice de stagnare sau 
recesiune, ceea ce determină dimi
nuarea nivelului de trai al populației 
in unele țări, inclusiv într-o serie 
de țări dezvoltate din punct de ve
dere economic.

Beneficiarii majorărilor de venituri 
din cadrul etapei a II-a vor incasa 
sume în plus si prin majorarea păr
ții variabile a retribuției. Aceasta se 
va realiza prin creșterea adaosului 
de acord, a sporului de vechime si 
a celorlalte adaosuri la retribuție, 
care se calculează în funcție de 
noile retribuții majorate, ca si prin 
acordarea de stimulente suplimen
tare pentru producția de export, prin 
mărirea cotelor de constituire a fon
durilor de participare a oamenilor 
muncii la realizarea producției, a be

neficiilor și la împărțirea beneficiilor, 
precum și a fondului de premiere. 
Noile retribuții tarifare majorate cu
prind si compensațiile pentru produ
se agroalimentare. energie termică, 
gaze naturale și alți combustibili, ce 
se acordau pînă acum în afara re
tribuției tarifare, in baza Decretelor 
Consiliului de Stat nr. 48 si 240 din 
1982. Menționăm, de asemenea, că 
noua etapă de majorare a retribuții
lor nu afectează drepturile de aloca
ție de stat pentru copii, nivelul chi
riilor pentru locuințe si contribuțiile 
lunare pentru copiii din creșe și 
grădinițe.

Fără îndoială, aplicarea noilor mă
suri de sporire a veniturilor impune, 
în continuare, eforturi sporite din 
partea tuturor colectivelor de oa
meni ai muncii pentru consolidarea 
rezultatelor de oină acum, pentru 
îndeplinirea in cele mai bune condi
ții a planului pe acest an si ne în
tregul cincinal, fiind de datoria fie
cărui om al muncii să răspundă la 
noile majorări de retribuții prin am
plificarea preocupărilor pentru per
fecționarea propriei activități, pentru 
obținerea de rezultate superioare în 
producție. în condițiile ridicării cbn- 
tinue a productivității, calității și. 
eficientei muncii.

Președintele
Republicii Socialiste România

Vizita oficială a primului-ministru al Guvernului 
Republicii Populare Mozambic, Mario da Graca Macbungo

Primul-ministru al Guvernului Re
publicii Populare Mozambic. Mario 
da Grașa Machungo, împreună cu 
persoanele oficiale mozambicane care 
ii însoțesc, a vizitat duminică și luni 
obiective economico-sociale din ju
dețul Vilcea.

La Centrala hidroelectrică subtera
nă de la Ciunget. oaspeților le-au 
fost prezentate amenajările hidro
energetice ale rîurilor Lotru si Olt. 
Premierul mozambican s-a Interesat 
de soluțiile tehnice adoptate in con
strucția hidrocentralelor, de eficien
ta exploatării acestora.

în continuare, la sediul consiliului 
popular județean, oaspeții au fost 
informați despre profundele transfor
mări economico-sociale care au avut 
loc în județul Vîlcea, ca de altfel in 
toate zonele tării. îndeosebi in peri
oada parcursă de la Congresul al 
IX-lea al P.C.R,

S-au vizitat apoi Combinatul de 
prelucrare a lemnului din Rîmnicu 
Vîlcea. noi cartiere de locuințe și 
alte obiective social-culturale con
struite în ultimii ani.

Luni după-amiază oaspeții au re
venit în Capitală.

(Agerpres)

tv
19,00 Telejurnal
19.25 Industria — programe prioritare
19,40 Secvențe algeriene. Documentar 

(color)
19.50 Rolul familiei in societatea noas

tră
20,05 Micul ecran pentru cei mici (co

lor)
20,15 înaltă răspundere patriotică, re

voluționară a tineretului pentru 
viitorul patriei • Patriotismul — 
adevărul de fiecare zi al faptei 
și conștiinței noastre. Reportaj

20.25 Teatru TV (color). „Camera de; 
gardă", de Constantin Brăescu. 
Premieră pe țară. Interpretează: 
Ion Caramitru, Maria Ploae, Eu
genia Maci, Emil Hossu. Regla 
artistică Domnița Munteanu

21,35 Din frumusețile patriei (color). 
„Sfîrșit de toamnă, început de Iar
nă". Producție a Studioului de 
film TV

21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

INFORMATA SPORTIVE
FOTBAL: Azi, meciul dintre 
reprezentativele de tineret 

ale României și Greciei
La stadionul Sportul studențesc din 

Capitală se va disputa astăzi meciul 
dintre selecționatele României și 
Greciei, contînd pentru preliminari
ile campionatului european de 
fotbal, rezervat echipelor de tineret. 
Partida va începe la ora 14,30.

Din lotul țării noastre fac parte, 
printre alții, Stelea, Cristea. A. 
Popescu, Panait, Motroc II, Lupescu, 
Ursea. I. Dumitrescu, Cr. Sava, 
Dican, Răducioiu, Hanganu și 
Btănici.

Fotbaliștii din lotul național al 
României grâu, reîntors ienj la; 
București, după meciul pregătitor 
susținut duminică la Galați, in; 
compania:’: echipei divizionare A 
Oțelul (scor : 4—0 pentru tricolori). 
Ieri după-amiază, ei au efectuat un 
antrenament la stadionul Steaua, 
stadion care va găzdui miercuri, de 
la ora 14.30, partida România — 
Grecia, din preliminariile campiona
tului mondial — ediția 1990. Toți 
fotbaliștii selecționați în lotul român 
sint apți pentru joc. Tot ieri au 
sosit în Capitală și jucătorii echipei 
reprezentative a Greciei, care au 
efectuat un prim antrenament la 
București. Lotul grec are în rindurile 
sale cei mai buni jucători eleni, in 
frunte cu Anastapoulos

Miercuri. 2 noiembrie, de aseme
nea, in preliminariile campionatului 
mondial, se vor mai juca partidele : 
Danemarca — Bulgaria (grupa I), 
Austria — Turcia (grupa a III-a) și 
Cipru — Norvegia (grupa a V-a).

★
Peste 20 000 de spectatori au 

urmărit pe „Giants Stadium" din 
East Rutherford, de lingă New York, 
meciul dintre selecționata Americii 
și o selecționată mondială — forma
ții alcătuite din foste glorii ala 
fotbalului. Partida s-a încheiat la 
egalitate : 2—2 (1—1), golurile fiind 
marcate de chilianul Caszely (min. 
28), brazilianul Rivelino (mln. 78), 
respectiv, italianul Rossi (min. 11) 
și francezul Platini (min. 76).

ȘAH • în Turneul internațional de 
șah de la Skoplie, după 3 runde, in 
fruntea clasamentului se află 
Theodor Ghițescu, Șahovic, Kozul și 
Nikolov cu cite 3 puncte. în runda 
a treia, Ghițescu a cîștigaț la Ciu- 
rezu. ® Cea de-a 14-a partidă a 
meciului pentru titlul mondial femi
nin de șah dintre Maia Ciburdanidze 
și Nana Ioseliani s-a încheiat remiză 
la mutarea a 26-a. Scorul este acum 
de 8—6 în favoarea campioanei 
Maia Ciuburdanidze, care, indiferent 
de rezultatul ultimelor două partide, 
Iși păstrează titlul.

întîlniri
La Botoșani s-a desfășurat tra

diționala decadă cultural-artisttci 
„Toamnă românească ’88". Inscri- 
indu-se în șirul neîntrerupt al al
tor forme de inriurire a conștiinței 
oamenilor muncii, manifestarea 
„Toamnă românească ’88“ a cunos
cut acum, la cea de-a 16-a ediție, o 
deosebită amploare : pe parcursul 
a zece zile s-au desfășurat mani
festări de amploare, acțiuni cultu
rale și artistice, simpozioane, dez
bateri, expoziții documentare etc. 
Acțiunile au avut loc la Botoșani, 
Dorohoi, în centre de cultură și 
creație „Cintarea României", în 
mai multe întreprinderi din orașele 
și satele județului. Decada a con
sacrat zile speciale muzeelor, arte
lor plastice, filmului, literaturii, a 
propus oamenilor muncii expoziții, 
gale cinematografice, saloane lite
rare etc. Au avut loc manifestări 
de anvergură, cum sînt „Zilele 
George Enescu", cea de-a 12-a edi
ție a întilnirii „Scriitori pe pla-

cu arta
iuri natale", a 3-a ediție a coloc
viului „Ion Pillat" etc. in ce pri
vește dimensiunile decadei „Toam
nă românească", exemplificator este 
și faptul că in continuarea salo
nului literar organizat în munici
piul Botoșani au fost lansate noi 
apariții editoriale ale mal multor 
autori, botoșăneni la origine, sau 
scriitori din județ, a unui nou vo
lum de Opere de. Ion Pillat. Per
sonalități marcante ale vieții ști
ințifice și culturale naționale au 
fost prezente in localitățile județu
lui, manifestările prilejuind noi 
contacte ale botoșănenilor cu valo
rile autentice ale culturii și artei 
românești care cunosc o înflo
rire deosebită in anii „Epocii 
Nicolae Ceaușescu". „Ziua popu
larizării științei" a prilejuit alte 
acțiuni adecvate, întîlniri cu pu
blicul din orașe, comune, unități 
economice pe tema „Cunoaște
re. civilizație, progres". (Eugen 
Hrușcă, corespondentul „Scînteii").

cinema
• Muzica e viața mea : VICTORIA 
(16 28 79) — 9; II; 13; 15; 17; 19, 
GLORIA (47 46 75) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19, CULTURAL (83 50 13) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19
• Hanul dintre dealuri ; GRIVIȚA
(17 08 58) — 9; 11; 13; 15; 17; 19,
CIULEȘTI (17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
o Nelu : DACIA (50 35 94) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19, COSMOS (27 54 85) — 
9; 11,30; 14; 16,30; 19
• Cucoana Chirița : TIMPURI NOI 
(15 6110) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Fiul stelelor ; FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; 11; 13, LIRA (317171) 
— 9; 1,1; 13

• Răzbunarea haiducilor : FLO
REASCA — 15; 17; 19
• Drumul oaselor : LIRA — 15; 17; 
19
• Agentul straniu : VIITORUL 
(10 67 40) — 14; 16,30; 19
• Ciudata poveste a doctorului Je-
kyil î FESTIVAL (15 63 84) — 8,45;
10,45; 13; 15; 17; 19,15
© Transport secret : BUCUREȘTI
(15 61 54) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19,
FAVORIT (45 31 70) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19. EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19
• Cei cinci poznași — 9: 11; 13, Apa
șii — 15; 17; 19: DOINA (16 35 33)
• Șatra : FERENTARI (80 49 85) —
15; 17; 19
O Ali-Baba și cei 40 de hoți : PA
CEA (71 30 85) — 9; 12; 15; 18
• Dragonul alb : MUNCA (21 50 97)
— 15; 17; 19
• Misiune specială : ARTA (21 31 86)
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, Sala 
mare) : Harap Alb — 18; (Sala ate
lier) : Cele șapte minuni ale lumii 
antice. Prezintă : Victor Simion — 
17,30
• Filarmonica „George Enescu** 
(15 68 75, Ateneul Român) : Recital 
de vioară Mihaela Vlad. La pian : 
Mihai Ungureanu (Corelli, Tartini, 
Vitali) - 18
© Opera Română (13 18 57) — Lak- 
mâ — 18
© Teatrul de operetă (13 63 48): Con
tesa Maritza — 18
© Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Noapte bună, mamă — 19
• Teatrul de comedie (16 64 60): 
Slugă la doi stăpini — 18

• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra** 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46): 
Secretul familiei Posket — 18
© Teatrul ,,Nottara“ (59 31 03, sala 
Magheru): Scapino — 18; (sala Stu
dio) : La un pas de fericire — 18,30
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34): Arta conversației — 18
© Teatrul satiric-muzical „C. Tâna- 
se“ (15 56 78, sala Savoy): Mi se pare 
că mă-nsor — 18
O Teatrul „Ion Creangă44 (50 26 55): 
Muzicanții veseli — 15
• Teatrul „Țăndărică** (15 23 77, sala 
Victoria): Șoricelul și păpușa — 10; 
(sala Cosmonauților, 11 12 04): Tigri- 
șorui Petre — 15; (Ia Casa de cul
tură „înfrățirea între popoare**)-.: 
Aventuri cu Scufița Roșie — 12,30; 
14,30
• Circul București (10 41 95): Mara
tonul circului — 18,30
• Studioul de teatru I.A.T.C. 
(15 72 59): Nu slnt Turnul Eiffel — 
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LISTA OFICIALĂ
a obligațiunilor C.E.C.

ieșite ciștigătoare la tragerea la sorți 
lunară din 31 octombrie 198S

LISTA OFICIALĂ
a obligațiunilor C.E.C. ieșite 

ciștigătoare la tragerea la sorti 
suplimentară din 31 octombrie 198J
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3 000 
2 000
1 000
1 000

800
1 418 TOTAL 1 820 000

Ciștigurile întregi revin obligațiu
nilor de 200 de lei. în valoarea cîș- 
tigurilor este cuprinsă și valoarea 
nominală a obligațiunilor ieșite cîș- 
tigătoare.

Plata ciștigurilor se efectuează 
prin sucursalele, filialele și agențiile 
C.E.C.

La obligațiunile C.E.C. din seriile 
000001—099999 care au numerele cu
rente cuprinse intre 81—225. la con
fruntarea cu lista oficială, primul 
zero de la serie nu se ia tn consi
derare.
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1 67965 70 30 000
1 27272 103 30 000
1 79050 117 30 000
1 22854 191 20 000
1 89773 166 20 000
1 03965 86 20 000
1 03599 105 20 000
1 31480 82 20 000
1 86869 170 20 000
1 30966 71 20 000
1 23862 164 10 000
1 36278 98 10 000
1 98929 74 10 000
1 22789 188 10 000
1 44833 180 10 000
1 72608 74 10 000
1 32997 222 10 000
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100 556 20 3 000
100 604 31 2 000
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1 000 30 77 1 000
1 000 74 130 800
1 000 68 114 800
1 000 69 190 800
1 000 34 121 800
1 000 82 114 800
1 000 98 191 800
7 339 TOTAL 7 345 000

a libretelor de economii pentru turism teșite ciștigătoare 
la tragerea Ia sorti pentru trimestrul III 1988

Nr. 
cit.

Nr. libretului 
de economii

Ciștigurile obținute 
(in ordinea valorii)

Valoarea 
ciștigului

1. 460-202-400 U.R.S.S. 7 000
2. 452-1-1519 7 000
3. 459-1-6227 7 000
4. 460-1-258 7 000
5. 439-1-396 7 000
6. 418-1-177 ♦» 7 000
7. 460-171-23 7 000
8. 450-201-113 7 000
9. 409-1-1578 7 000

10. 435-1-959 R. S. Cehoslovacă 6 000
11. 409-1-1838 6 000
12. 411-216-85 6 000
13. 449-1-180 6 000
14. 450-211-554 6 000
15. 447-1-218 6 000
16. 439-1-616 | ț 6 000
17. 465-1-761 6 000
18. 463-201-408 6 000
19. 459-207-1017 6 000
20. 435-1-1168 R. D. Germană 6 000
21. 409-209-32 6 000
22. 416-1-1440 6 000
23. 431-1-166 6 000
24. 434-207-66 6 000
25. 447-1-635 6 000
26. 439-205-177 6 000
27. 462-1-1246 6 000
28. 464-1-749 6 000
29. 459-207-1232 M 6 000

TOTAL: 29 excursii in valoare totală clșffei 183 000

Ciștigurile întregi revin obligațiu
nilor de 200 de lei. în valoarea cîsti- 
gurilor este cuprinsă si valoarea no
minală a obligațiunilor ieșite cisti- 
gătoare.

Plata ciștigurilor se efectuează prin 
sucursalele, filialele și agențiile C.E.C.

La obligațiunile C.E.C. din seriile 
000001—099999 care au numerele cu
rente cuprinse între 81—225 la con
fruntarea cu lista oficială, primul 
zero de Ia serie nu se ia în consi
derare.

vremea

Ciștigătoril au obligația să se pre-, 
zinte in cel mult 30 de zile de la 
data tragerii la sorți la sucursalele 
și filialele C.E.C. pentru a li se e- 
libera adeverința necesară indepli-

nlrii formalităților în legătură cu 
efectuarea excursiei.

în cazul neprezentării ta termen 
sau al neefectuărîi excurs ei. cîști- 
gurile se plătesc in numerar.

Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pen
tru intervalul 1 noiembrie, ora 20—4 
noiembrie, ora 20. In țară : Vremea va 
fi rece, iar cerul variabil, mal mult 
noros, în primele zile. Precipitații lo
cale, mal ales sub formă de ninsoa
re, vor cădea ta primele zile in cea 
mai mare parte a țării, dar mal ales 
In regiunile estice. Vîntul va prezenta 
unele intensificări din sector nordla 
In estul țării. Temperaturile minime 
vor fl cuprinse, In general. Intre mi
nus 10 și zero grade, mal scăzute în 
ultima noapte, iar maximele între 
zero șl 10 grade. In București : Vre
mea va fi rece pentru această perioa
dă. Iar cerul variabil, mal mult no
ros. Temporar vor cădea precipitații 
sub formă de ploaie, lapovlță sau 
ninsoare în prima parte a intervalu
lui. Vîntul va sufla slab pină Ia mo
derat. Temperaturile minime vor fl 
cuprinse între minus 4 și zero grade, 
cele maxime Intre 4 șl 8 grade.



încetarea cursei înarmărilor

— problemă centrală a omenirii

In vederea reducerii forțelor armate 
și armelor convenționale în Europa

VIENA 31 (Agerpres). —La Viena 
a avut loc o nouă întilnire în ca
drul consultărilor reprezentanților 
statelor participante la Tratatul de la 
Varșovia și țărilor N.A.T.O. pen
tru elaborarea mandatului viitoare
lor tratative privind reducerea for

țelor armate si armamentelor con
ventionale in Europa de la Atlantic 
la Ural — transmite agenția T.A.S.S. 
A fost subliniată necesitatea înche
ierii elaborării mandatului, astfel 
incit tratativele să poată fi începute 
încă în cursul anului 1988.

„Interesele supreme ale omenirii impun 
lichidarea mijloacelor de distrugere în masă“
BONN 31 (Agerpres).- — La Frank

furt pe Main s-au încheiat lucrările 
Congresului sindicatului metalurgiș- 
tilor din R.F.G.. care a examinat, in 
principal, perspectivele și sarcinile 
organizației sindicale în condițiile 
revoluției tehnico-științifice. Luînd 
cuvintul la încheierea lucrărilor. 
Franz Steinkliifer. președintele sin
dicatului. a declarat că interesele so
luționării problemelor globale care 
confruntă in prezent omenirea recla
mă lichidarea neîntirziată a tuturor 
mijloaoelor de exterminare in masă, 
reducerea potențialelor militare și 
utilizarea cuceririlor progresului teh-

nico-științific in scopul dezvoltării 
generale. Sindicatele — a subliniat 
el — trebuie să îmbine lupta pentru 
supraviețuirea umanității cu soluțio
narea principalelor sarcini ale miș
cării sindicale — apărarea drepturi
lor oamenilor muncii.

Pe de altă parte, la chemarea Co
mitetului de coordonare al organi
zațiilor vest-germane ale militanti- 
lor pentru pace, în R. F. Germania 
continuă campania începută în urmă 
cu citeya săptămini pentru preveni
rea izbucnirii unui război catastrofal, 
care ar pune în pericol soarta între
gii omeniri.

Oameni de știință despre modalitățile 
de înlăturare a pericolului nuclear

MOSCOVA 31 (Agerpres). — In 
orașul Samarkand din Asia centrală 
sovietică s-a deschis, luni. întilnirca 
reprezentanților academiilor de ști
ințe ale U.R.S.S. și S.U.A. consa
crată examinării problemelor secu
rității internaționale si limitării 
înarmărilor. Timp de patru zile, oa

meni de stiintă din cele două țări, 
printre care figurează laureati ai Pre
miului Nobel, vor face un util 
schimb de păreri asupra probleme
lor actuale ale dezarmării. încetării 
cursei înarmărilor si eliminării pe
ricolului unui război nuclear.

Rezultatele scrutinului din Zambia
Președintele Kenneth Kaunda a depus jurămîntul

LUSAKA (Agerpres). — Potrivit 
rezultatelor oficiale date publicității 
la Lusaka, in urma scrutinului pre
zidențial de la 26 octombrie. Kenneth 
Kaunda a fost reales președinte al 
Zambiei. După cum transmite agen
ția EFE, el a obținut 90 la sută din 
sufragiile exprimate.

în cadrul unei festivități care a 
avut loc la Lusaka. Kenneth Kaun
da a depus jurămîntul în calitate de

președinte al Republicii Zambia 
pentru un nou mandat de cinci ani. 
In cuvîntarea rostită cu acest prilei. 
el a adresat poporului zambian ape
lul de a-si uni eforturile pentru de
pășirea dificultăților economice cu 
care se confruntă în prezent tara. Pe 
plan extern, președintele Kenneth 
Kaunda a chemat la eliminarea po
liticii de apartheid, promovată de 
regimul de la Pretoria, singurul fac
tor destabilizator din sudul Africii.

Propunere privind convocarea unei conferințe 
internaționale in problemele Afganistanului

KABUL 31 (Agerpres). — Luînd 
cuvintul la Kabul, în cadrul sesiunii 
Consiliului Național (parlamentul), 
președintele Republicii Afganistan, 
Najibullah, a propus convocarea, sub 
egida O.N.U.. a unei conferințe in
ternaționale în problemele Afganista
nului, în cadrul căreia să fie reafir
mate și consolidate, statutul Afganis
tanului de țară nealiniată și neutră, 
precum și demilitarizarea tării.

Totodată. Najibullah a apreciat 
drept pozitivă ideea creării unui gu
vern de coaliție pe bază largă și

neutră, cu condiția ca acest guvern 
să fie acceptat de toate părțile inte
resate. El a adresat comandanților 
grupărilor armate ale opoziției din 
interiorul tării apelul de a se așeza 
din nou la masa tratativelor, de a 
participa la guvernarea statului. Nu
mai prin realizarea unității și coeziu
nii tuturor forțelor patriotice, indi
ferent de opiniile lor; a-precizat-pre
ședintele afgan, se vâ putea pune 
capăt războiului din Afganistan și se 
va putea depăși actuala situație, 
transmite agenția Bakhtar.

Evoluții pozitive în relațiile libiano-ciadiene
O declarație a președintelui O.U.A.

BAMAKO 31 (Agerpres). — După 
convorbirile avute cu oficialitățile de 
la Tripoli și N’Djamena, Moussa 
Traore, președintele Organizației 
Unității Africane, șeful statului ma- 
lian. și-a exprimat satisfacția in le
gătură cu faptul că Marea Jamahi- 
rie Arabă Libiană Populară Socia
listă și Ciadul sint ferm hotărite să 
acționeze pentru instaurarea păcii 
in zonă. în prezent, la ordinea zi
lei — a declarat președintele O.U.A. 
— se află problema respectării 
stricte a acordului de la 11 septem
brie 1987 cu privire la încetarea fo
cului la frontiera dintre cele două

țări si. in primul rînd. cea a dezan
gajării forțelor armate în zona de 
frontieră — informează agențiile 
A.D.N. si T.A.S.S.

Cele două țări — a declarat, in 
altă ordine de idei. Moussa Traore 
— intenționează să soluționeze, in 
Scurt timp, problema apartenenței 
regiunii Aouzou, în dispută. Comi
tetul special al O.U.A. ,rț- a' făcut el 
cunoscut — instituit în 1977 in ve
derea normalizării relațiilor dintre 
Jamahiria Arabă Libiană și Ciad, 
urmează să-și reia, în curînd. acti
vitatea.

ORIENTUL MIJLOCIU

„0 pace dreaptă și durabilă poate fi realizată numai 
prin recunoașterea drepturilor legitime ale palestinienilor" 
Declarații ale secretarului general al O.N.U. și președintelui 

Turciei
PARIS 31 (Agerpres). — Secreta

rul general al O.N.U., Javier Perez 
de Cuellar, a subliniat, intr-un in
terviu acordat cotidianului francez 
„Le Figaro11, necesitatea unei solu
ționări cuprinzătoare a conflictului 
din Orientul Mijlociu. Revolta popu
lației palestiniene din teritoriile ocu
pate de Ișrael —Cisiordania și Gaza 
— va trebui să se încheie prin necu
noașterea dreptului poporului pales
tinian la autodeterminare — a afir
mat el, subliniind, totodată, că efor
turile de realizare a unei păci du
rabile în regiune trebuie să aibă in 
vedere necesitatea păstrării integri
tății teritoriale a Libanului.

CAIRO 31 (Agerpres). — Turcia 
condamnă politic^ Israelului in te

ritoriile ocupate și acțiunile sale vi- 
zind înăbușirea revoltei populației 
palestiniene — a declarat președintele 
Turciei, Kenan Evren, intr-un inter
viu acordat ziarului egiptean „Al 
Ahram11. El a cerut guvernului is- 
raelian să întreprindă eforturi în 
direcția căutărilor pentru o regle
mentare pașnică a problemei pales
tiniene. „O pace dreaptă-și durabilă 
în Orientul Mijlociu poate fi reali
zată numai prin recunoașterea drep
turilor legitime ale palestinienilor, 
inclusiv dreptul la instaurarea unui 
stat independent propriu11 — a sub
liniat Kenan Evren. Ei a evidențiat 
necesitatea retragerii Israelului din 
toate teritoriile arabe ocupate în 
1967.

Adunare festivă 
la Phenian 

cu prilejul împlinirii a 40 de 
ani de la stabilirea relațiilor 
diplomatice între România și 

R. P. D. Coreeană
PHENIAN (Agerpres). — Cu pri

lejul împlinirii a 40 de ani de la sta
bilirea relațiilor diplomatice între 
România și R.P.D. Coreeană, la Phe
nian a avut Joc o adunare festivă in 
cadrul căreia a fost evocată dezvol
tarea raporturilor bilaterale.

Au luat parte Chae Hui Jong,-mi
nistrul muncii, președintele Asocia
ției de prietenie coreeano-românâ, 
alte persoane oficiale.

Despre semnificația evenimentului 
aniversat au vorbit Li In Ghiu, ad
junct al ministrului de externe, și. 
Nicolae Girba, ambasadorul țării 
noastre la Phenian.

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII ALGERIENE 

DEMOCRATICE Șl POPULARE

Alegerile legislative din Israel - pe fondul revoltei 
populației din Cisiordania și Gaza

TEL AVIV 31 (Agerpres). — în 
Israel se desfășoară, marți, alegeri 
legislative. Principalele formațiuni 
politice angajate în această confrun
tare electorală pentru obținerea 
mandatelor de deputat în Knesset 
sint Blocul Likud, . condus de pri
mul-ministru. Yitzhak Shamir, și 
Partidul Muncii, avind în frunte pe 
viceprim-ministrul și ministrul de 
externe. Shimon Penes, parteneri în 
cadrul coaliției, guvernamentale.

Aceste alegeri se desfășoară pe 
fondul situației create de puternica 
revoltă a populației palestiniene din 
Cisiordania și Gaza, ocupate de 
Israel, care continuă fără încetare 
de aproape un an.

Autoritățile militare israeliene au 
hotărît să închidă, timp de o zi, cele 
două teritorii — Cisiordania și Gaza

— în ziua de marți și să instituie 
măsuri de securitate excepționale.

In Cisiordania si Gaza — teritorii 
ocupate de Israel — au fost semna
late, in ultimele 24 de ore. noi de
monstrații ale populației palestinie
ne. reprimate de forte militare ale 
administrației israeliene. Dună cum 
informează agenția K.U.N.A.. un 
demonstrant din orașul Beit Sahour 
a fost împușcat. în urma inciden
telor grave care s-au produs in 
această localitate, autoritățile israe
liene au instituit restricții de circu
lație. Situația este atît de încordată 
in' teritoriile de pe malul de vest 
al Iordanului, incit administrația mi
litară israeliană a efectuat. în ul
timele zile, aproximativ 200 de ares
tări — informează agenția M.E.N.A.

(Agerpres)

Program de acțiune 
pentru asigurarea 

principalelor drepturi 
ale femeilor portugheze
LISABONA 31 (Agerpres). — La 

Lisabona s-au încheiat lucrările ce
lui de-al III-lea Congres al mișcării 
democratice a femeilor din Portuga
lia. Din tara noastră a participat o 
delegație a Consiliului National al 
Femeilor.

Congresul a adoptat un program de 
acțiune privind asigurarea principa
lelor drepturi ale femeilor portu
gheze.

O secțiune a acestui program este 
consacrată luptei pentru pace, impo- 
triva cursei înarmărilor. împotriva 
amplasării pe teritoriul Portugaliei a 
armamentelor nucleare, pentru de
clararea acestuia zonă liberă de arme 
atomice.

Domnului CHADLI BENDJEDID
Secretar general al Partidului Frontul de Eliberare Națională, 

Președintele Republicii Algeriene Democratice și Populare
ALGER

Cu prilejul sărbătoririi celei de-a 34-a aniversări a Zilei naționale a Re
publicii Algeriene Democratice și Populare îmi este deosebit de plăcut să 
vă adresez cele mai calde felicitări.

Folosesc această ocazie pentru a exprima convingerea că raporturile de 
prietenie și colaborare statornicite intre partidele și țările noastre se vor 
dezvolta tot mai mult în viitor, in interesul popoarelor român și algerian, al 
cauzei păcii, securității, înțelegerii și colaborării internaționale.

Vă adresez cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de 
progres continuu și prosperitate poporului algerian prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

TELEGRAMA
Primul-ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România, 
Constantin Dăscălescu, a trimis pri- 
mului-ministru al Republicii Alge
riene Democratice și Populare. Ab
delhamid Brahimi, cu prilejul sărbă
toririi celei de-a 34-a aniversări a 
zilei naționale a acestei țări, o tele
gramă prin care îi adresează calde 
felicitări, impreună cu cele mai

bune urări de sănătate și fericire 
personală. în telegramă se exprimă 
convingerea că, acționind pe baza 
acordurilor și ințelegerilor convenite 
la nivel înalt, guvernele celor două 
țări vor contribui la întărirea și di
versificarea continuă a relațiilor 
de prietenie și colaborare dintre 
România și Algeria.

Reluarea negocierilor iraniano-irakiene
GENEVA 31 (Agerpres). — La 

Palatul Națiunilor Unite din Geneva, 
sub auspiciile secretarului general 
al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, 
au foșt reluate, luni, negocierile ira
niano-irakiene consacrate reglemen
tării conflictului din Golf. Secreta
rul general al O.N.U. a avut între
vederi separate cu Tariq Aziz, vice- 
premier și ministru al afacerilor ex
terne al Irakului, și cu Aii Akbar 
Velayati, ministrul afacerilor ex
terne al Iranului.

Purtătorul de cuvint al Națiunilor 
Unite a făcut cunoscut presei că 
pentru marți a fost convenită o în-

tîlnire comună a Iui Javier Perez de 
Cuellar cu miniștrii de externe ai 
Iranului și Irakului.

BAGDAD 31 (Agerpres). — Irakul 
a eliberat unilateral, duminică. 25 de 
prizonieri de război iranieni. . care 
au părăsit Bagdadul la bordul unui 
avion al Crucii Roșii Internationale 
— transmite agenția I.N.A.

TEHERAN 31 (Agerpres). — 25 de 
prizonieri de război irakieni, inva
lizi. au fost puși în libertate de Iran, 
duminică, informează agenția IRNA.

Reuniunea 
partidelor socialiste 
din America Latină

LIMA 31 (Agerpres). — Cea de-a 
IlI-a Conferință a partidelor socia
liste din America Latină, ale cărei 
lucrări s-au desfășurat in capitala 
peruană, a adoptat „Declarația de la 
Lima11. Documentul condamnă orice 
amestec străin în problemele regiu
nii. exprimă atitudinea fermă față 
de „imperialismul nord-american11 și 
convingerea că este necesară edifi
carea unei societăți democratice, so
cialiste in statele din regiune — 
transmite agenția EFE.

La reuniunea de la Lima au parti
cipat delegații ale partidelor socia
liste din Argentina, Bolivia. Colum
bia, Costa Rica. Chile, Ecuador, 
Mexic. Peru, Uruguay și Venezuela, 
precum și reprezentanți ai unor 
partide din Europa și din Asia.

|------------------------------ -------------------
AGENȚIILE DE PRESA TRANSMIT:

RELAȚIILE CEIIOSLOVACO- 
> ANGOLEZE șl perspectivele de 

dezvoltare a acestora s-au aflat 
1 luni in centrul convorbirilor de la 
IPraga dintre Milos Jakes, secretar 

general al C.C. al P.C.C., Gustav 
Husak, președintele R.S.C.. și Jose 
Eduardo dos Santos, președintele 

IM.P.L.A. — Partidul Muncii, pre
ședintele R. P. Angola. Au fost 
examinate, de asemenea, probleme 

. actuale ale vieții internaționale, cu
precădere evoluțiile din Africa 

■ australă — informează agenția
C.T.K.

ÎNTREVEDERI LA BEIJING. La 
I Beijing au avut loc convorbiri intre 

ministrul de externe al R.P. Chine- 
Ize. Qian Qichen. și Hans-Dietrich 

Genscher, vicecancelar si ministru 
de externe al R.F. Germania. Agen- 

I .tia China Nouă precizează că a fost 
examinată evoluția relațiilor bila
terale si s-a procedat la un schimb 

I de opinii in legătură cu o serie de

Probleme internaționale. Ciț același 
prilei. a fost semnat un protocol de 
colaborare între ministerele de ex
terne ale celor două țări.

VIZITA. Primul-ministru al Gre
ciei. Andreas Papandreu. va efec
tua o vizită în Turcia, la începutul 
anului viitor — a anunțat, la Atena, 
un purtător de cuvint al guvernu
lui elen, citat de agenția China 
Nouă.

ANIVERSARE. La Viena au fost 
date publicității tezele C.C. al P.C. 
din Austria, cu ocazia marcării, la 
3 noiembrie 1988, a 70 de ani de 
la crearea partidului. Documentul 
pune în evidență lupta dusă de 
comuniștii austrieci pentru, apăra
rea intereselor oamenilor muncii, a 
păcii. împotriva războiului și 
fascismului.

CONVORBIRI SOVIETO—CHI
NEZE. In perioada 20—31 octom
brie. la Moscova s-a desfășurat 
cea de-a treia rundă de convorbiri

sovieto-chineze în problemele de '
frontieră — transmit agențiile 
T.A.S.S. ei China Nouă. Ministrul I
afacerilor externe al U.R.S.S.. E- |
dy.ard. .Sevărdnadze. l-a primit, 
luni, pe șeful delegației chineze la |
convorbiri. Tian Zengpei. adjunct I
al ministrului afacerilor externe. '

PRIMIRE. Președintele Consiliu- ■
lui de Miniștri al R. D. P. Laos. 
Kaysone Phomvihane, a primit o •
delegație militară thailandeză. con
dusă de comandantul-șef al arma
tei — transmite agenția KPL. 
După ce a evocat eforturile dele
gațiilor militare laotiene si thailan- i 
deze în deschiderea căii de regle
mentare a problemelor dintre cele 1 
două țări, el și-a exprimat speran- 
ța într-o apropiată întilnire cu pri
mul ministru thailandez.

NEGOCIERI. în cadrul dialogu- 
lui vizind solutionarea pe cale 
politică a problemei cipriote, la I 
Nicosia a avut loc luni, sub egida 
O.N.U., o nouă rundă de negocieri 
între președintele Ciprului. Ghior- 
ghios Vassiliou, și liderul comuni- 1
tații turco-cipriote, Rauf Denktaș. .

IDEI MAJORE CARE SE DESPRIND DIN DEZBATERILE SESIUNII O.N.U.
în ansamblul dezbaterilor desfă

șurate in cadrul actualei sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U. se 
detașează prin însemnătatea lor 
cele referitoare la situația e- 
conomică din lume și, in special, 
la situația țărilor in curs de dezvol
tare, care a cunoscut in ultimii ani 
o continuă înrăutățire. Aproape tofi 
vorbitorii au ținut și țin să-și expri
me. intr-o formă sau alta, preocupa
rea fată de perpetuarea și chiar a- 
dincirea multor fenomene negative 
pe plan economic, financiar și 
comercial, față de implicațiile grave 
ale acestora asupra tuturor țărilor, 
in general asupra stabilității politice 
și economice mondiale.

în acest sens îndeamnă la reflec
ție masivul studiu „World Economic 
Survey 1988“, elaborat de O.N.U., în 
care se face o amplă analiză a 
„tendințelor actuale din economia 
mondială11. Astfel, se menționează 
că, în ultimul deceniu, producția 
lumii a înregistrat un ritm de creș
tere inferior fată de cel din de
ceniul trecut. Chiar și in ta
rile dezvoltate — arăta in studiul 
introductiv Rafeeuddin Ahmed, ad
junct al secretarului general al 
O.N.U. pentru problemele economice 
și sociale internaționale — „expan
siunea economică a fost modestă11. 
Cit privește previziunea pentru pe
rioada următorilor doi ani. aceasta 
indică „o râtă inferioară față de cea 
actuală11. în studiu sint evidențiate 
și puternicele convulsii din sis
temul financiar-monetar internațio
nal. Schimburile comerciale, in ciu
da numeroaselor pledoarii în fa
voarea liberalizării, sint distorsionate 
prin tot felul de măsuri protectio
nism adoptate de către unele țări 
dezvoltate ; la acestea se adaugă 
instabilitatea crescindă a raporturi
lor de schimb dintre monede, poli
tica dobinzilor înalte, degringolada 
de pe piața materiilor prime — toate 
aoeste fenomene lovind puternic 
țările In curs de dezvoltare, care au 
cel mai mult de suferit. „Perspecti
vele pentru o imbunătățire fermă a 
situației acestor țări rămin incerte11 
— menționează studiul.

De la tribuna Adunării Generale, 
ca și a Comisiei pentru pro

bleme economice și financiare, di
verși vorbitori au reliefat, prin pris
ma experienței țărilor lor. greutățile 
ce confruntă economia mondială, in 
fiecare -intervenție revenind ca un 
laitmotiv ideea necesității stringente 
a intensificării cooperării internațio
nale pentru soluționarea urgentă a 
acestor probleme.

„Desigur, arăta ministrul de ex
terne al Gabonului, Martin Bongo, 
principala responsabilitate pentru 
asigurarea dezvoltării revine fiecă
rei fări in parte, efortului ei pro
priu. Și sint multe țări care au

tate, amputindu-le, astfel, în mod 
dramatic, veniturile obținute din 
exporturi". Ca urmare, poziția sta
telor din lumea a treia în schimbu
rile comerciale mondiale s-a dete
riorat serios, fapt reflectat in scă
derea ponderii acestor țări în co
merțul mondial — de la 28 la sută 
în 1980, la puțin peste 18 la sută 
în 1987. Aceasta a dus, practic, la 
micșorarea drastică a părții care 
revine celor două treimi din popu
lația lumii în diviziunea internațio
nală a muncii, ca și a posibilități
lor lor de redresare economică.

sublinia ministrul de externe al Re
publicii Togo, Yaori Adodo — con
stituie pentru lumea a treia cea 
mai fantastică povară, care le face 
incapabile să progreseze. Este ca și 
cum țările in curs de dezvoltare ar 
avea legată o piatră de picioare, 
care nu numai că le îngreunează 
mersul inainte. dar le și trage înapoi, 
spre marasmul economic și social".

Ca urmare a tuturor acestor prac
tici s-a ajuns la uriașul transfer 
invers de resurse — din țările in 
curs de dezvoltare spre cele dezvol
tate — fenomen pe care numeroși

Problemele economiei mondiale 
pot fi soluționate numai 

cu participarea tuturor statelor
făcut tot ceea ce este omenește po
sibil in această direcție. Dar difi
cultățile generate de factori externi 
— dobinzile înalte, reducerea prețu
rilor la produsele de bază, măsurile 
protecționiste — nu pot fi depășite 
decit printr-un amplu și cuprinzător 
dialog international, cu participarea 
tuturor statelor, dialog bazat pe ega
litate și recunoașterea intereselor 
tuturora".

în general, in intervențiile repre
zentanților multor țări in curs de 
dezvoltare s-a arătat că încercările 
lor de a surmonta greutățile Cu care 
se confruntă s-au lovit de o serie 
de obstacole, care mai de care mai 
greu de trecut. Pe primul plan al 
acestor obstacole ministrul afacerilor 
externe al Perului, Luis Gonzales- 
Posada, menționa „numeroasele mă
suri protecționiste și restrictive im
puse produselor țărilor în curs de 
dezvoltare pe piețele țărilor dezvol-

Președintele Republicii Camerun, 
Paul Biya, ca de altfel și 
alti vorbitori, a evidențiat o 
altă cauză oe a contribuit la 
crearea actualei situații critice 
din economia țărilor în curs de dez
voltare. „Noi — spunea șeful statu
lui camerunez — muncim mai mult, 
ne Organizăm mai bine, obținem o 
producție sporită și, totuși, realizăm 
venituri mai mici, deoarece prețu
rile la produsele noastre de bază, 
asupra cărora nu avem nici un 
control, au scăzut și scad continuu".

Cum era și firesc, in cursul dezba
terilor s-a vorbit mult despre „criza 
datoriei externe11. în legătură cu 
acest subiect, majoritatea delegații
lor au subliniat că datoria externă 
— care a depășit 1 000 de miliarde 
de dolari — și dobînzile ridicate re
prezintă pentru țările în curs de 
dezvoltare problema cea mai grea.

„Datoriile și serviciul datoriei —

delegați l-au pus în evidență. Cel 
mai adesea s-au citat datele publi
cate in studiul „World Development 
Record 1988“, care arată că datorită 
creșterii serviciului datoriei, a de
teriorării termenilor de schimb și 
reducerii posibilităților țărilor in 
curs de dezvoltare de a obține noi 
credite din statele industrializate, in 
perioada 1982—1987 transferul invers 
de resurse a atins cifra de 85 mi
liarde dolari. Și aceasta se întîmplă 
intr-un moment în care țările sărace 
duc o lipsă acută de resurse finan
ciare pentru relansarea economiilor 
lor 1

în context s-a evidențiat că băn
cile internaționale, precum și F.M.I. 
și B.I.R.D. impun țărilor sărace 
condiții care, în fapt, reprezintă un 
amestec în treburile interne ale a- 
cestor țări și care duc la inflație, 
la înrăutățirea standardului de via
ță al maselor populare. „Instituțiile

financiare internaționale — arăta 
ministrul de externe al Somaliei, 
Mohamed Aii Hamud — trebuie să 
recomande celor în suferință medi
camente care să nu ducă la moar
tea pacientului".

Din dezbateri n-au lipsit referirile, 
uneori mai directe, alteori mai voa
late, la refuzul unor țări occidentale 
dea se angaja în acțiunile concer
tate ale tuturor statelor pentru de
pășirea problemelor grave din eco
nomia mondială, pledînd, dimpotri
vă, pentru o soluționare „în cadru 
restrîns11, care să le permită să-și 
impună condițiile partenerilor mai 
slabi, in speță țărilor în curs de 
dezvoltare, asupra cărora vor să în
drepte toate greutățile.

Direct sau indirect, imensa majo
ritate a vorbitorilor din țările lumii 
a treia au respins asemenea orien
tări. pronunțindu-se pentru o abor
dare globală a problemelor econo- 
mico-financiare acumulate, care să 
pornească de la realizarea unei noi 
ordini economice mondiale. „Fiind 
o probtemă care preocupă absolut 
toate țările — arăta reprezentantul 
Tunisiei, Ahmed Ghezal, președin
tele in exercițiu al „Grupului celor 
77“ — aceasta nu poate fi soluțio
nată decit de toate țările. Aceasta 
este rațiunea pentru care statele 
membre ale «Grupului celor 77» au 
propus convocarea unei sesiuni spe
ciale a Adunării Generale a O.N.U. 
consacrate relansării creșterii eco
nomice și dezvoltării țărilor in curs 
de dezvoltare".

Dezbaterile din cadru! actualei 
sesiuni a O.N.U. confirmă, astfel, 
pe deplin justețea considerente
lor și propunerilor României, ale 
președintelui Nicolae Ceaușescu cu 
privire la problematica economică 
internațională, prezentate Adunării 
Generale. Aprecierea deosebită de 
care acestea s-au bucurat în rîndul 
delegaților este explicată prin carac
terul lor realist și constructiv, ele 
definind căi și modalități de acțiune 
concrete în direcția lichidării sub
dezvoltării și redresării situației 
economice mondiale ca o condiție a 
progresului general.

Nicolae PLOPEANU 
Națiunile Unite

La 1 noiembrie, poporul algerian 
sărbătorește „Ziua revoluției11, mar- 
cind cu acest prilej unul dintre 
cele mai importante momente ale 
zbuciumatei sale istorii. Se împli
nesc 34 de ani de cind forțele pa
triotice. concentrate in regiunea 
munților Aures, din estul tării, au 
declanșat lupta armată de eliberare 
națională, care avea să fie încu
nunată, cu prețul unor grele sa
crificii, prin proclamarea indepen
denței Algeriei (1962). Constituirea 
noului stat .independent a marcat 
începutul unei noi etape în viața 
poporului algerian. caracterizată 
prin adinei prefaceri ecortomico- 
sociale.

Republica Algeriană Democratică 
și Populară este cea mai Întinsă 
țară din Africa de nord, avînd o 
suprafață de 2 381 700 kmp și o 
populație de aproape 20 milioane 
de locuitori. Majoritatea teritoriu
lui este acoperită de deșert, dar 
sub nisipurile acestuia se găsesc 
bogate zăcăminte de petrol, gaze 
naturale, minereuri de fier, zinc, 
fosfați, cărbuni etc., care reprezin
tă principalele surse de venituri 
ale țârii. Cu cele aproximativ 
50 milioane tone, la cît se ridică 
producția anuală de țiței. Algeria 
se situează pe locul al treilea in 
rîndul țărilor africane producătoare 
de petrol.

în perioada care a trecut de la 
proclamarea independenței s-au 
înregistrat un șir de transformări 
sociale înnoitoare, cu caracter pro
gresist: ca rezultat al eforturilor de
puse pentru lichidarea subdezvol
tării. harta economică a tării s-a 
schimbat fundamental. Nu numai 
în regiunile de coastă, unde este 
concentrată cea mai mare parte a 
populației, ci și în zonele aride ale 
Saharei au fost înălțate fabrici și 
uzine, baraje și central? electri

ce, progrese notabile inregis- 
trind valorificarea resurselor natu
rale. Astăzi, poporul algerian se 
mindrește. pe drept cuvint. cu ma
rile rafinării și complexe industria
le de la Arzew, Alger, Skikda, Ana- 
ba, cu combinatele siderurgice de la 
Djidjeli și Oran, ca și cu alte 
obiective de importantă deosebită. 
S-au luat, de asemenea, măsuri 
pentru dezvoltarea agriculturii ; ca 
rezultat al extinderii suprafețelor 
irigate, in ultimele două decenii 
producția agricolă a crescut cu 
circa 30 la sută.

în prezent, autoritățile algeriene 
sint preocupate de soluționarea 
unor probleme, de perfecționarea 
structurilor politice, economioe șj 
sociale existente, unele reforme 
urmind a fi supuse unui referen-’ 
dum ce va avea loc la 3 noiembrie 
a.c. ; altele vor fi dezbătute în ca
drul viitorului congres al Partidu
lui Frontul de Eliberare Națională.

Animat de sentimente de. caldă 
prietenie față de popoarele arabe, 
de toate popoarele cane au pășit 
pe calea dezvoltării de sine stătă
toare. poporul român urmărește cu 
simpatie realizările obținute de 
poporul algerian pe calea făuririi 
unei vieți noi. între Republica So
cialistă România si Republica Al
geriană Democratică și Populară se 
dezvoltă relații de strinsă colabo
rare, în cadrul acțiunilor de coope
rare specialiști români din diverse 
domenii adueîndu-și contribuția la 
progresele țării. Momente de 
hotăritoare Însemnătate in această 
evoluție le-au constituit întîlnirile 
la nivel înalt, care, prin acordurile 
și înțelegerile convenite, au deschis 
noi. perspective conlucrării bilate
rale. in interesul ambelor țări și 
popoare, al cauzei păcii și înțele
gerii internaționale.

Cînd armele de foc 
se vînd „la liber“...

O cantitate de revolvere și pis
toale suficientă pentru g. acoperi, ba 
chiar a depăși, nevofttf^jfn'ei întregi 
armate : comparația nu pare de
loc exagerată dacă șe are in ve
dere numărul total de asemenea 
arme — 60 milioane —aflate in po
sesia unor persoane particulare din 
S.U.A. Iar dacă se adaugă și ca
rabinele cu țeava retezată, atunci 
cifra se dublează, a.jungindu-se la 
120 de milioane de arme de foc, 
ceea ce, pentru ansamblul popu
lației americane, reprezintă o armă 
la fiecare două persoane. Asupra 
acestor date nu poate incăpeg în
doială pentru că ele au fost fur
nizate de atotputernica „National 
Rifle Association" (N.R.A.), care 
grupează, in principal, pe reprezen
tanții extrem de prosperului bu
siness al fabricanților și comerdan- 
ților de arme de- foc și ele au fost 
reamintite cu ocazia dezbaterilor 
recente din Camera Reprezentan
ților pe marginea unui proiect le
gislativ cunoscut s?b numele de 
„amendamentul Brady", urmărind 
stabilirea unei oarecare forme de 
control asupra vinzării „la liber" a 
armelor de foc. Amendamentul 
purta numele fostului secret.gr de 
presă al Casei Albe, Jim Bfady — 
care, rănit grav la cap in timpul 
atentatului comis in martie 1981 îm
potriva președintelui Reagan de 
către un extremist de dreapta, pe 
deasupra și dezechilibrat mintal, a 
rămas infirm pe viață — și acest 
amendament a fost susținut de 
largi sectoare ale opiniei publice, 
in fruntea campaniei situindu-se 
chiar soția lui Brady.

Reacția N.R.A., care numără nu 
mai puțin de 2,8 milioane de mem
bri și are filiale in toate cele 50 de 
state americane, a fost imediată și 
violentă, mergind pină la a se afir
ma că propusul amendament „vio
lează, dreptul constituțional al fiecă
rui cetățean de a poseda o , armă". In 
fapt, acest drept, realmente prevă
zut in constituție (ca o reminiscen
ță a epocii Vestului sălbatic), nu 
era decit. foarte puțin îngrădit prin 
propusul amendament, care preco
niza doar stabilirea unei perioade 
de o săptămână pentru verificarea 
identității și antecedentelor celor 
ce solicită cumpărarea unei arme 
de foc, pentru a se evita ca acestea 
să intre in posesia unor infrac
tori, a minorilor, a toxicomanilor 
ori a bolnavilor mintali. Dar și o 
asemenea cerință minimă a apărut 
membrilor N.R.A. ca o piedică in 
calea afacerilor lor și ei i s-au 
opus categoric. Pentru a arăta, to
tuși, că este „preocupată" de creș
terea numărului de omucideri în 
care sint implicați minorii, filiala 
din Florida a N.R.A. a propus ini
țierea în școli și... grădinițe de co
pii a unor cursuri de manipulare a

armelor de foc, pentru a se evita, 
chipurile, posibilele accidente...

Cinismul fără margini al acestei 
propuneri nu mai necesită nici un 
comentariu. Este adevărat, in Flo
rida, ca și in alte state americUfți, 
a sporit îngrijorător numărul omu
ciderilor in rindurile minorilor da
torită armelor de foc. Numai la 
Miami au murit accidental anul 
trecut 30 de minori sub 18 ani in 
timp ce se „jucau" cu asemenea 
arme. Potrivit datelor Biroului Fe
deral de Investigații (F.B.I.), în 1986 
pe întreg teritoriul S.U.A. au murit, 
ca urmare a focurilor de armă, 
11381 persoane, iar dintre aceștia 
230 au fost copii sub 15 ani. Unele 
relatări sint de-a dreptul incredi
bile. Foarte recent, o fetiță de 
4 ani, jucindu-se cu un pistol găsit 
in casă, a ucis involuntar trei pri
etene de aceeași vîrstă, iar cu pu
țin inainte un, copil de 2 ani (? !) 
și-a ucis. în împrejurări simila
re. propria mamă. A devenit, 
de asemenea, o adevărată modă 
printre copiii de școală să vină la 
cursuri înarmați, in așa fel incit 
la intrarea multor școli s-au insta
lat. dispozitive de detectare, asemă
nătoare celor existente pe aeropor
turi. In aceste condiții, „a-i învăța 
pe copii cum Să utilizeze corect ar
mele, a declarat indignat Râul 
Martinez, primar al unei localități 
din apropiere de Miami, este exact 
același lucru ca și cum i-ai deprin
de să-și administreze droguri".

Îngrijorătoare este și escalada 
armelor de joc în posesia femeilor, 
o anchetă a institutului Gallup dez
văluind că intre 1983 și 1986 nu
mărul armelor achiziționate de 
„sexul slab" a crescut cu 53 la sută, 
de la 7,9 la 12,1 milioane bucăți, 
situație explicabilă, in parte, și prin 
cazurile tot mai frecvente de agre
siune comise împotriva femeilor 
singure.

Desigur, în asemenea împreju
rări, departe de a fi adus o solu
ție radicală, amendamentul Brady 
ar fi creat cel puțin un obstacol 
minim și temporar în fața unui 
fenomen ce amenință să capete 
proporții de avalanșă. Dar cUm 
era previzibil, Camera Reprezen
tanților l-a respins cu 228 de vo
turi contra 182. N.R.A. poate fi li
niștită, business-ul ei poate con
tinua netulburat : „Noi vă vindem 
arme ; ce faceți cu ele nu ne pri
vește, e treaba voastră". •

...In căruciorul său de infirm, In 
care este condamnat să rămini 
pină la sfirșitul zilelor, Jim Brady, 
omul care și-ar fi dorit atit de 
mult să se poată evita pe viitor 
tragedii ca aceea trăită de el, ișl 
ațintește plin de tristețe prtvirile 
in pămint...

R. CAPEESCU
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