
s a y

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL'AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul LIX Nr. 14 631 Duminică 3 septembrie 1989 6 PAGINI - 50 BANI

ÎN TELEGRAME ADRESATE

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU 

Oamenii muncii din agricultură raportează 
încheierea recoltării unor culturi 

și obținerea de producții mari la hectar
IN PAGINA A V-A

1N SPIRITUL ORIENTĂRILOR SUBLINIATE DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

SARCINILE ECONOMICE PE ACEST AN-REALIZATE INTEGRAL 
PINĂ LA CONGRESUL AL XIV-LEA AL PARTIDULUI!

RESURSELE MATERIALE
rațional gospodărite, eficient folosite!

Sarcinile economice pe acest an — 
realizate integral pină la Congresul 
al XIV-lea al partidului ! — deviză 
a muncii rodnice, avintate, care mo
bilizează in aceste zile eforturile 
creatoare ale tuturor colectivelor din 
întreprinderi — îndeamnă, de bună 
seamă, si la un spirit gospodăresc 
sporit in utilizarea resurselor mate
riale si financiare ale producției, ast
fel incit îndeplinirea in întregime a 
prevederilor olanului, a obligațiilor 
contractuale asumate la producția fi
zică să fie insotită de progresul aș
teptat si necesar în privința creș
terii rentabilității și eficienței eco
nomice, a realizării tuturor indicato
rilor valorici ai planului. O aseme
nea precizare este necesar să fie bine 
înțeleasă, intrucit din întreaga con
strucție a planului pe acest an și pe 
ansamblul cincinalului se desprinde 
'limpede rolul esențial, precumpăni
tor atribuit criteriului eficienței, al 
rentabilității in aprecierea muncii 
fiecărui colectiv. Pentru că, de fapt, 
creșterea eficientei economice repre
zintă un important factor de multi
plicare a rezultatelor economico-fi- 
nanciare, care se obțin cu un volum 
dat de resurse materiale și de 
muncă, ceea ce la nivelul unității 
economice are semnificația obținerii 
unor valori nou create cit mai mari, 
iar la cel al economiei — a realizării 
unei mase sporite de venit național.

In contextul însuflețitei Întreceri 
socialiste care se desfășoară în a- 
ceastă perioadă pentru devansarea 
realizării sarcinilor de producție in 
vederea îndeplinirii integrale a pla
nului pîiȘă la apropiatul forum al co
muniștilor români, manifestarea 
unei răspunderi sporite pentru buna 
gospodărire a patrimoniului Încre
dințat spre administrare si dezvol
tare este cu atît mai importantă. In 
fond, dacă ținem seama de faptul că 
în economie există capacitățile de 
producție necesare. Iar oamenii sint 
hotărîti ca prin bună organizare, or
dine si disciplină să le folosească cu 
intensitatea de care este nevoie, se 
pune întrebarea : care sint căile pen
tru asigurarea materială si finan
ciară a acestui efort cu totul deose
bit, solicitat tuturor întreprinderilor 
din economie ?

Cu siguranță, o deosebită În
semnătate are In această perioadă 
activitatea din sectoarele primare — 
industria extractivă si energetică, 
din metalurgie si chimie — pe care 
se clădește, practic. întreaga pro
ducție materială a tării. Către oa-
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al Biroului 
Popular Co-

societății socialiste

Rolul revoluționar al clasei muncitoare

Autonomie energetică
prin valorificarea posibilităților locale

Din experiența unor comune bihorene privind utilizarea superioară 

a resurselor neconvenționale și refolosibile de energie

In ultima zi a lunii august a.c. 
Comitetul Județean de Partid Bihor 
a raportat înfăptuirea, cu patru luni 
mai devreme, a măsurilor privind 
autonomia energetică a 5 comune, 
stabilite în spiritul orientărilor și 
sarcinilor subliniate de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la ședința comu
nă a Plenarei C.C. al P.C.R., a orga
nismelor democratice și organizații
lor de masă și obștești din 28—30 
noiembrie 1988. Este de prisos să 
mai amintim cit de actuală este a- 
ceastă sarcină, cit de important este 
ca absolut toți factorii de răspunde
re să acționeze cu fermitate revo
luționară pentru înfăptuirea acestui 
obiectiv. Inventivitatea, chibzuință 
și-au dat mina cu spiritul revoluțio
nar, acționindu-se cu perseverență 
pentru ca orice sursă de energie, 
oricit de mică, să fie pusă in va
loare. Ce elemente șe desprind din 
experiența acumulată în județul Bi
hor ? Desigur, reușita măsurilor a- 
doptate depinde in mare măsură de 
buna organizare a acțiunilor de 
producere, economisire și valorifi
care a energiei. în primul rind aici 
s-a pus accent pe acțiunile de depis
tare și folosire a resurselor energe
tice de importanță locală, fără a se 
neglija nici o posibilitate. Amănun
te ne oferă tovarășul Gheorghe Gli- 
gor, vicepreședinte al comitetului 
executiv al consiliului popular ju
dețean.

— De cum s-a conturat acest nou 
cimp de activitate — al depistării 
„micilor" resurse energetice — sus
ceptibile de a fi valorificate prin 
mijloace locale, s-a trecut la treabă 
atit sub aspectul organizatoric, cit și 
al lucrului efectiv — ne spune inter
locutorul. V-am ruga să puneți cu- 
vîntul „mici" între ghilimele întrutit 
practica ne-a dovedit că, de fapt, 
uneori sursele mici nu sint neînsemna
te, ci dimpotrivă. A trebuit să se for
meze și să se dezvolte o altă men
talitate, un mod mai gospodăresc de 
a gindi asupra disponibilului ener
getic, pentru a observa cit de nu
meroase și de importante sint posi
bilitățile existente pentru a se solu- 

menii muncii din aceste sectoare a 
făcut un insufletitor apel secretarul 
general al partidului, cerîndu-le să 
fructifice superior condițiile tehnice 
și materiale de care dispun, să-și 
organizeze mai bine munca, pentru a 
asigura ritmuri înalte de producție, 
astfel incit să livreze necontenit, po
trivit priorităților stabilite, a sarcini
lor de plan, materiile prime nece
sare in întreaga economie națională.

Dar si in aceste sectoare si cu 
atit mai mult in sectoarele prelucră
toare ale economiei — in spiritul sar
cinilor subliniate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — în prim-planul 
preocupărilor vor trebui să se situeze 
căutările intense pentru punerea în 
valoare a resurselor interne de spo
rire a producției, pentru reducerea 
severă a consumurilor materiale și e- 
nergetice și valorificarea superioară 
a acestora. Mai mult decit oricind. in 
această perioadă fiecare colectiv este 
chemat să-și probeze spiritul de ini
țiativă. creator, să facă dovada cli
matului de ordine si disciplină de- 
săvirsite ne care este in stare să-l 
instaureze la fiecare loc de muncă, 
astfel incit nici o cantitate de re
surse materiale sau energetice să nu 
se risipească, totul să fie utilizat ra
tional. potrivit necesităților produc
ției. Si. cu siguranță, un asemenea 
mod gospodăresc de lucru va permite 
si folosirea la întreaga capacitate, in 
interesul sporirii producției, a mași
nilor. utilajelor si instalațiilor, dar și 
Îmbunătățirea sensibilă a rezultate
lor economico-financiare ale între
prinderii, sporirea rentabilității, a 
beneficiilor. Pentru că, în conformita
te cu principiile autpgeșțiupii și auto
finanțării. al sistemului socialist de 
retribuire, succesele în realizarea 
planului să se reflecte nemijlocit a- 
supra stimulării materiale a colecti
vului în ansamblu si a fiecărui om 
al muncii în parte, potrivit aportului 
la obținerea bunelor rezultate.

In această ordine de idei, o cale 
economică eficientă. Ia îndemina 
fiecărui colectiv pentru constituirea 
bazei materiale necesare sporirii pro
ducției, o reprezintă reducerea pier
derilor tehnologice, astfel incit can
titatea de materii prime intrată în 
consum în întreprindere să foloseas
că pentru obținerea a cit mai multor 
produse finite. Metalurgiștii cunosc, 
de pildă, rezervele de care dispun 
pentru creșterea gradului de utilizare 
a metalului : cu atît mai mult cu cit 
in numeroase unități din această ra
mură cantitate însemnată de 

ționa. pe plan local multe din cerin
țele aprovizionării cu energie. Din 
punct de vedere al organizării mun
cii, o importanță aparte a avut con
stituirea unui colectiv de coordona
re. De la început, biroul comitetului 
județean de partid, comitetul execu
tiv al consiliului popular județean 
au fost preocupate ca acest colectiv 
să funcționeze efectiv și eficient in 
materializarea programului special 
adoptat. Mai mult, componența și 
competența colectivului județean 
pentru coordonarea și urmărirea pro
gramului de valorificare â surselor 
noi și refolosibile de energie au fost 
modificate pe parcurs, adaptindu-se 
la noile sarcini.

După cum era și firesc — avind 
în vedere potențialul hidrografic, 
dar și complexitatea și ciclul mai 
îndelungat de execuție a microlii- 
drocentralelor — principala atenție a 
fost îndreptată spre realizarea cu 
prioritate a obiectivelor ce urmau să 
furnizeze energia electrică necesară 
localităților rurale. Colectivul de 
coordonare — care antrenează acti
viști de partid și de stat, specialiști 
energeticieni, cadre didactice de la 
institutul de învățămint superior 
orădean, constructori și alții — a 
efectuat mai întîi o inventariere a 
locurilor în care s-ar putea amena
ja microhidrocentrale. S-au întocmit 
studii de oportunitate — inclusiv in 
privința costurilor — pentru fiecare 
caz și sursă in parte. S-a asigurat o 
întreagă „familie" de hidroagregate 
de puteri mici. Atelierul de proiec
tare ai întreprinderii Județene de 
Rețele Electrice a executat documen
tații. Cit de importante devin aceste 
„picături" de potențial energetic cind 
sint captate și orientate pe același 
făgaș relevă și faptul că numai pe 
această cale și numai' în Bihor exis
tă acum o putere instalată de ciți- 
va megawați. Cele mai recente mi
crohidrocentrale (din 13 existente) 
puse în funcțiune ? Piatra Bulz, 
Boga II, Nimăiești II, barajul CET 
Oradea restituire. Adică tocmai ace
lea care asigură energia electrică 
necesară comunelor Pietroasa, Cură
țele, Buntești, Budureasa și Borș. 

metal, chiar aliat și înalt aliat, 
este trimis Ia retopit sub formă 
de capete sau declasate, uneori în 
faze avansate de prelucrare metalur
gică. in laminoare si trăgătorii. Or, 
aceasta înseamnă consumuri supli
mentare energetice si materiale, dar 
mai înseamnă că o parte din meta
lul consumat nu se va regăsi în pro
duse de prelucrare metalurgică aș
teptate în economie. Apreciere intru 
totul valabilă pentru industria con
structoare de mașini, unde gradul de 

■ utilizare a metalului poate spori prin 
renunțarea la turnarea in forme gro
siere. prin croirea sau tăierea rațio
nală a tablelor si laminatelor, prin 
folosirea fiecărui rest de metal.

Se spune adesea că ..nevoia în
vață" ; iar in economie există nu
meroase exemple — prezentate chiar 
în coloanele ziarului — de colective 
formate din buni gospodari care știu 
să pretuiască la justa valoare efortul 
ce-1 face tara pentru asigurarea re
surselor materiale ale producției si, 
prin mijloace ingenioase, cel mai a- 
desea prin respectarea strictă a 
tehnologiilor, prin întreținerea și ex
ploatarea corectă a utilajelor reu
șesc să se încadreze riguros în nor
mele de consum stabilite, ceea ce se 
răsfrînge pozitiv asupra îndeplinirii 
generale a sarcinilor de producție. 
Asemenea exemple, asemenea ini
țiative gospodărești este necesar să 
fie preluate pretutindeni și urmate 
stăruitor.

Pentru că. iată, spre a ne referi la 
o altă ramură, cea a industriei lem
nului. pornind de la constatarea că 
gradul de încorporare a cherestelei 
in produsele finite este incă redus. 

. organele de control de resort re
marcă faptul că tehnologiile, cer
cetate și puse la punct, pentru re
cuperarea si reutilizârea capetelor șl 
altor resturi de lemn rezultate din 
procesul de fabricație sint aplicate 
numai sporadic. în anumite unități 
în care specialiștii, factorii de con
ducere sint mai aplecați spre nou. 
spre soluțiile care permit o produc
ție modernă, eficientă. Desigur, im
plementarea unei tehnologii noi. 
moderne nu se face ..peste noapte". 
Dar in fiecare întreprindere există 
programe de perfecționare a organi
zării si modernizare a proceselor de 
producție ; de înfăptuirea întocmai, 
la termenele stabilite sau chiar mai 
devreme, a măsurilor cuprinse în a-

— Esențial e următorul fapt: condi
țiile existente să fie folosite, nu nu
mai invocate. E drept, o microhidro- 
centrală cum este Nimăiești II pre
supune să al constructori de specia
litate. Dar sint deopotrivă și lucrări 
care nu necesită forță de muncă ca
lificată. Mobilizînd cetățenii ori de 
cite ori a fost nevoie am dat și noi o 
mină de ajutor la finalizarea în 
avans a lucrării, ne spunea Radu 
Goina, vicepreședinte 
Executiv al Consiliului 
munal Budureasa.

Tot printr-o strînsă 
participării cetățenești cu aportul 

întreprinderii Județene de Rețele Elec
trice, al Antreprizei „Energomontaj" 
— Cluj și Trustul Antrepriză Gene
rală pentru Construcții Montaj-Bihor

Rod al politicii portidului de repartizare armonioasă a forțelor de producție pe întieg cuprinsul țârii, platforma industrială a municipiului Focșani a schimbat destinul profesional a mii și mii <fe 
oameni din zona Vrancei

CONSTANȚA: Fapte 
ale hărniciei muncitorești

Oamenii muncii din județul Constanța 
depun eforturi susținute pentru îndepli
nirea cu succes a tuturor sarcinilor de 
plan din acest an pină la Congresul al 
XIV-lea al partidului. O atenție deose
bită se acordă producției destinate ex
portului, un accent deosebit punîndu-se 
pe calitate. Pe șantierele de investiții au 
fost puse in funcțiune peste 50 de noi 
obiective. De asemenea, au fost date in 
folosință peste 2 100 de apartamente, nu
meroase alte obiective social-culturale și 
edilitar-gospodărești. (Lucian Cristea).

TÎRGU MUREȘ: Exportul - 
îndeplinit exemplar

Oamenii muncii de la întreprinderea 
„Electromureș" din Tirgu Mureș obțin 
succese deosebite in îndeplinirea indica
torilor de plan. La una din realizările de 
seamă ale colectivului de aici se referă 
inginerul loan Toader, președintele con
siliului oamenilor muncii :

— Punind la baza intregii noastre ac
tivități îndemnurile și orientările secre
tarului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu privire la realiza
rea exemplară a tuturor indicatorilor de 
plan și, cu precădere, a exportului, co
lectivul nostru, in frunte cu comuniștii, 
raportează că în perioada care a trecut 
din acest an au produs și livrat, pe adre
sa partenerilor externi, in plus față de 
sarcinile de plan produse electrocalorice,

JARA SUB SEMNUL 
MARILOR ÎMPLINIRI, 
AL LUMINOASELOR

de a fi stapîni 
ai propriului

socialismului sint dăltuiți 
cu literă de aur in Marea Cro
nică a Patriei. Această scurtă, 
extrem de scurtă perioadă isto
rică a revoluției, a construcției 
socialiste, îndeosebi ultimul pă
trar de veac aflat sub puterni
cele lumini creatoare ale celui 
de-al IX-lea Congres al parti
dului, se dovedește a fi, prin 
mărețele împliniri și ctitorii, 
fără egal in întreaga existență 
a României. Pe înaltul frontis
piciu al revoluției și construc
ției socialiste, acești ani de stră
lucitoare realizări pe larga ma
gistrală a progresului in toate 
compartimentele societății poar
tă pecetea de neconfundat a 
prestigioasei personalități a to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
marele erou al națiunii noas
tre, care de șase decenii se 
identifică în mod organic cu 
momentele fundamentale ale is
toriei moderne a țării, proiec- 
tîndu-le, determinîndu-le in dia
lectica lor desfășurare. Sint 
trainice împliniri realizate cu 
fierbinte conștiință socialistă de 
întregul nostru popor in frunte 
cu comuniștii, împliniri cărora, 
in aceste momente pregătitoare 
ale celui de-al XIV-lea Con
gres al partidului, milioanele 
și milioanele de oameni ai mun
cii — muncitori, țărani, inte
lectuali — le dedică, din toată 
inima, gindul și fapta lor re
voluționare.

Victoria revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă a deschis calea 
unor profunde transformări so
ciale și economice în societatea 
românească, transformări . care au 
marcat în ultimele patru decenii 
evoluția fiecăreia din clasele sociale 
angajate în procesul revoluționar de 
edificare a noii orînduiri. O direc
ție fundamentală a acestor transfor
mări o reprezintă afirmarea cu pu
tere a rolului istoric al clasei mun
citoare de clasă conducătoare în 
societate, de forță dinamizatoare a 
progresului economic și social. 
„Clasa muncitoare — arăta secreta
rul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceausescu — și-a îndeplinit 
și iși îndeplinește misiunea istorică 
acționind in strînsă unitate cu țără
nimea, cu intelectualitatea, cu în
treaga națiune, sub conducerea 
partidului comunist, avind rolul 
hotăritor, determinant In realizarea 
socialismului, in înaintarea spre co
munism !“.

Caracterul de clasă, muncitoresc 
al partidului nostru comunist s-a în
gemănat 
racterul 
lupta sa 
apărarea 
independentei 
triei, a 
român, 
niei pe 
greș și 
treaga ..... - — ____
nist Român, relația indisolubilă din
tre caracterul muncitoresc și cel 
patriotic, național, a căpătat o ex
presie dintre cele mai grăitoare în 
activitatea marcată de o înaltă res
ponsabilitate față de interesele cla
sei muncitoare, ale oamenilor mun
cii. Partidul Comunist Român a 
făcut din realizarea unității de acțiu
ne a clasei muncitoare coloana ver
tebrală a acțiunii forțelor sociale. In 
istoria României multe partide s-au 
intitulat „naționale", insă nici unul 
n-a putut exprima cu atîta vigoare și 
consecventă adevăratele interese na
ționale ca partidul comunist, ceea 
ce demonstrează eu o mare forță 
adevărul că muncitorimea, organi-

și se îngemănează cu ca- 
său național, patriotic, cu 
plină de abnegație pentru 
și continua consolidare a 

și suveranității pa- 
ființel naționale a poporului 
pentru propulsarea Româ- 

culmi tot mai înalte de pro- 
civilizație. Ilustrată de în- 

lstorie a Partidului Comu-

conductori electrici, cablaje auto, scule 
și alte produse in valoare de 8,2 milioa
ne lei. Acest succes are la bază crește
rea gradului de utilizare a mijloacelor 
tehnice din dotare, crearea de ateliere 
și linii specializate în producția de ex
port și asimilarea în fabricație a 
produse care, din punct de vedere 
tativ, se situează la nivelul celor 
bune realizări pe plan mondial.

De remarcat că acest succes al 
troniștilor și electrotehnicienilor

unor 
cali- 
mai

. elec- 
mure- 

șeni a creat condiții pentru îndeplinirea 
planului la export pe întregul an pină la 
Congresul al XIV-lea al partidului. 
(Gheorghe Giurgiu).

Recent, la Uzina București a Centralei 
de Mecanizare din cadrul Ministerului 
Construcțiilor Industriale s-a realizat 
macaraua mobilă cu braț înclinat pen
tru montaje grele, de 3 500 tone-forță- 
metri, cel moi mare utilaj de acest gen 
fabricat in țara noastră. Noul utilaj, 
care poate fi folosit pe șantierele nava
le, la obiectivele nuciearo-electrice, la 
montajul instalațiilor ' agabaritice, a 
fost fabricat printr-o largă colaborare 
cu mai multe întreprinderi și institute 
de cercetări. In imaginea alăturată : 
noua macara in timpul executării pri

melor probe tehnologice
Foto : Sandu Cristian

zată politic, pe baza principiilor so
cialismului științific, devine real
mente exponentă a intereselor au
tentic naționale ale poporului. 
Acest proces istoric de înfăp
tuire a unității de acțiune sinteti
zează o concepție strategică proprie, 
originală a Partidului Comunist Ro- 
min, elaborată și pusă in practică 
în funcție de împrejurările și par
ticularitățile istorice concrete ale 
țării noastre și în consens cu aspi
rațiile și

Pornind 
a luptei 
condițiile

interesele poporului.
de la întreaga experiență 
revoluționare și de la 
procesului revoluționar 

contemporan, partidului nostru 
comunist, sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, îi revine înalta 
misiune de a asigura exercitarea de 
către clasa muncitoare a rolului 
conducător în societate: „Nu se 
poate vorbi de rolul politic condu
cător ai partidului fără a asigura 
conducerea de către clasa munci
toare a tuturor domeniilor. In ace
lași timp, nu se poate asigura rolul 
conducător al clasei muncitoare fără 
recunoașterea și exercitarea rolului 
politic al partidului revoluționar, al 
partidului comunist". Tezele pentru 
Congresul al XIV-lea al Partidului 
Comunist Român subliniază în acest 
sens că întreaga, experiență a edifi
cării noii orînduiri în România a 
demonstrat și demonstrează legita
tea afirmării rolului conducător, al 
partidului politic al clasei munci
toare, înarmat cu o concepție clară, 
bazată pe teoria socialismului ști
ințific.

Exercitarea la cote calitative me
reu mai înalte, corespunzător cerin
țelor obiectiv-determinate ale dez
voltării economico-sociale, a acestui 
rol politic conducător In societate 
este condiționată într-o măsură de
cisivă de asigurarea permanentă a 
caracterului său muncitoresc, de si
tuarea sa fermă pe pozițiile clasei 
sociale al cărei exponent politic 
este. Problema păstrării și consoli
dării continue a esenței muncito
rești a partidului reprezintă de 
aceea, in concepția partidului nostru, 
o problemă de însemnătate cardi- 

pentru succesul întregu

lui proces revoluționar de fău1 
rire a noii orînduiri. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia în acest 
spirit, la Plenara din luna aprilie 
1989 a C.C. al P.C.R., teza potrivit 
căreia rolul clasei muncitoare în 

. societatea socialistă este departe de 
a se diminua sau a dispărea, pentru 
că noua orinduire este și trebuie să 
fie o societate a muncii egale, în 
care munca are rolul unui factor ho- 
tărîtor al întregii dezvoltări. „Clasa 
muncitoare, arăta secretarul general 
al partidului, reprezintă și va repre
zenta și in viitor principala forță 
socială. Dezvoltarea științei și teh
nicii presupune, este adevărat, ridi
carea nivelului de cunoștințe, dar 
nu diminuează rolul clasei munci
toare in dezvoltarea societății, cl, 
dimpotrivă, duce la creșterea rolu
lui acesteia".

în cadrul profundelor transfor
mări Înnoitoare în toate domeniile 
vieții economico-sociale, pe temeiul 
creării și dezvoltării continue a pro
prietății socialiste s-au produs am
ple și semnificative transformări in 
însăși structura socială și de clasă 
a societății românești. Clasele ex
ploatatoare au dispărut pentru 
totdeauna din structura societății ro
mânești, angajată în mod ireversibil 
pe calea construirii socialismului. 
S-au înregistrat în același timp am
ple și adinei mutații în profilul și 
statutul claselor și categoriilor so
ciale de oameni ai muncii. în pri
mul rind, clasa muncitoare, clasa 
conducătoare a societății noastre, 
și-a lărgit continuu rîndurile, deve
nind clasa majoritară atit in ca
drul personalului muncitor, cit și 
in totalul populației active. Partidul 
nostru a înscris drept obiectiv pro
gramatic al activității sale conti
nuarea fermă și consecventă a poli
ticii de industrializare socialistă a 
țării, de amplasare rațională pe În
treg teritoriul țării a forțelor de 
producție, ceea ce a condus la valo
rificarea mai bună a resurselor ma
teriale și a forței de muncă exis
tente pe teritoriul patriei noastre, la
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ÎN INDUSTRIE

Asigurarea întregului spor de producție
prin creșterea productivității muncii

Pentru desfășurarea optimă a activității productive 
- materialele refolosibile repuse în circuitul economic

Răspunzind prin fapte lnflăcărate- 
lor chemări adresate de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu, oamenii muncii 
din cadrul întreprinderii Forestiere 
de Exploatare și Transport Bacău au 
reușit ca in întrecerea socialistă ce 
o desfășoară in întimpinarea Con
gresului al XlV-lea al partidului 
să-și Îndeplinească cu 30 de zile mai 
devreme sarcinile de plan pe 3 luni 
din acest an la toți indicatorii. Ast
fel, luna septembrie a început în 
condițiile In care planul la produc- 
tia-marfă și producția fizică a fost 
depășit substanțial. Și tot la capito
lul realizărilor se cuvin remarcate 
două lucruri semnificative pentru 
activitatea forestierilor din această 
zonă. Primul: întregul spor de pro
ducție a fost realizat pe seama 
creșterii productivității muncii, indi
cator la care s-a înregistrat o creș
tere de aproape 4 la sută față de 
plan. Al doilea : planul la producția 
pentru export • fost realizat inte
gral și chiar cu unele depășiri, toate 
comenzile și contractele fiind onora
te la termenele stabilite, iar unele 
—r la cererea partenerilor externi — 
In avans. Contabilul-șef al între
prinderii, tovarășul Dumitru Nicu- 
lescu, preciza că aceste rezultate au 
fost obținute în condițiile Încadrării 
In Indicatorii economico-financiarl 
planificați și ale realizării unor eco
nomii In valoare de 850 000 lel și a 
unui beneficiu suplimentar In va
loare de aproape jumătate de mi
lion lei. Totodată, unitatea nu mai 
apelează la credite și se autofinan- 
țează. Cum au fost posibile aseme
nea rezultate ?

— Aș spune că organizarea mal 
bună a întregii activități și dă
ruirea exemplară în muncă a oame
nilor sînt hotărîtoare in obținerea a- 
cestor producții, dar nu pot despărți 
acești factori de traducerea în via
ță a programului de modernizare și 
perfecționare a producției — ne spu
ne îng. Toader Balcanu, directorul 
Întreprinderii. Aplicînd întocmai in
dicațiile conducerii partidului, punem 
în centrul preocupărilor noastre rea
lizarea ritmică și Integrală, Ia fle
care sortiment, a sarcinilor de plan 
la producția fizică și îndeosebi a ce
lei destinate exportului. De mai mul
tă vreme reușim ca producția de 
export să o realizăm în devans cu 
circa o lună de zile. La începutul 
lunii august, de pildă, aveam reali
zată toată producția destinată expor
tului pentru luna respectivă și ca 
urmare în prima decadă, la cererea 
partenerilor, o seamă de comenzi au 
șl fost onorate. Acum, de asemenea, 
■m realizat aproape în întregime

ÎN AGRICULTURĂ

• RECOLTA adunată grabnic și pusă la adăpost!
• INSĂMÎNTĂREE - efectuate în cele mai bune condiții!
SIBIU

Pregătiri temeinice pentru semănat
în județul Sibiu se fac pregătiri in

tense în vederea insămințării in cele 
mai bune condiții a culturilor de 
toamnă, prioritate avlnd efectuarea 
arăturilor. Referitor la aceste pregă
tiri, tovarășul Iosif Tutulea, director 
general la direcția agricolă, ne-a În
fățișat citeva din principalele măsuri 
stabilite de organele de specialitate 
și aprobate de comitetul județean de 
partid. Ele au la bază experiența și 
producțiile din acest an, în mod spe
cial la cerealele păioase, cele mal 
mari din istoria județului.

O atenție deosebită s-a acordat am
plasării judicioase a culturilor și or
ganizării terenului. După cum se știe, 
condițiile geografice din această zonă, 
caracterizate prin forme de relief va
riate șl o rețea hidrografică densă, 
determină o fragmentare parcelară a 
suprafeței arabile. Comitetul jude
țean de partid a cerut ca organele de 
specialitate să asigure organizarea de 
sole mari. Ca atare, se realizează o 
productivitate . ridicată la lucrările 
mecanizate, se reduce consumul de 
carburanți, există o siguranță sporită 
in efectuarea tratamentelor fitosanl- 
tare. în concordanță cu acest impe
rativ, în fiecare consiliu agroindus
trial și unitate agricolă în parte au 
fost delimitate suprafețele destinate 
insămințării culturilor de toamnă. De 
asemenea, ținindu-se seama de struc
tura solului — în cea mai mare parte 
teren impermeabil — s-a stabilit ca 
arăturile să se execute în totalitate 
cu scormonitorul.

După cum se știe, folosirea unor 
semințe din cele mal potrivite soiuri 
și cu Însușiri biologice superioare 
este de cea mai mare însemnătate 
pentru obținerea de recolte mari. Pe 
baza măsurilor luate, în majoritatea 
unităților agricole s-a acționat în ve
derea îmbunătățirii raportului dintre 
soiurile cultivate și pentru creșterea 
ponderii semințelor din verigi supe
rioare. Astfel, la grîu, ponderea o 
dețin soiurile Arieșan. Transilvania 
ți Turda 81, iar la orz — Productiv 
șl Precoce. întrucît secara nu a dat 
rezultate pe terenurile acide, ea este 
înlocuită cu triticale, opțiune deter
minată de producțiile bune obținute 
la această cultură. între-’ga cantitate 
de sămînță de orz este se’ectată, iar 
probele de laborntor pentru germina
ție s-au încheiat. în prezent se lu- 

producția pentru export cu termen 
de livrare în luna septembrie.

Discutînd cu mai mulți oameni; ai 
muncii din sectoarele de exploatare 
și din unitățile prelucrătoare, am re
ținut și alte aspecte ale muncii. fo
restierilor. In ultima vreme, bună
oară, au fost luate măsuri pentru 
mai buna pregătire și urmărire a 
producției pe fiecare sortiment in 
parte, deoarece în unitățile forestiere 
și de prelucrare se realizează peste 
60 de sortimente, unul mai valoros 
ca celălalt. Apoi, oamenii îșl organi-

La I.F.E.T. Bacău

zează mai bine munca, mijloacele 
mecanice sînt folosite din plin, iar 
productivitatea crește simțitor. Iată 
cîteva exemple : la operațiunile de 
doborit — secționat, indicele de fo
losire a mașinilor și utilajelor a spo
rit cu 20 la sută față de plan, iar la 
tractoare și funiculare pentru scos 
șl apropiat s-a atins un indice de 
folosire de 103 la sută.

Atît în pădurile de pe văile Trotu- 
șului și Asăului, cit și în cele de pe 
văile Oituzului și Cașinului, oame
nii, organizați In formații complexe, 
lucrează cu înalt randament pentru 
a realiza lună de lună peste plan 
cantități tot mai mari de masă lem
noasă. Pentru a valorifica în întregi
me lemnul din pădure, la Dărmă- 
nești, Ciobănuș și In celelalte sectoa
re da exploatare s-a introdus tehno

Imagine de la întreprinderea de Mecanică Fină - București 
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crează la efectuarea probelor respec
tive la griu.

Atn urmărit pa teren cum ie ma
terializează aceste măsuri. In unită
țile din Consiliul Agroindustrial Ocna 
Sibiului, mai bine de jumătate din 
suprafața destinată Insămlnțărîlor de 
toamnă este arată. „Avem un avans 
de 10—15 zile față de aceeași perioadă 
a anului trecut — explică Gheorghe 
Apetroaie, inginerul-șef al consiliu
lui agroindustrial. Ca atare, se va asi
gura un pat germinativ bun pentru 
semințe, vom putea însămința mal 
de timpuriu".

Și aici, ca de altfel șl In Consiliul 
Agroindustrial Bîrghiși, au existat 
diferențe de producție Intre unități. 
Analiza acestor diferențe In fiecare 
consiliu agroindustrial a pus in evi
dență atît experiența bună dobindită, 
dar șl unele neajunsuri in aplicarea 
tehnologiilor. O astfel de analiză a 
avut loc și în consiliul Bîrghiși. Prin
tre altele, s-a menționat că cheltuie
lile de producție pe hectar la Coope
rativa Agricolă de Producție Pelișor 
au fost mai mari șl datorită faptului 
că suprafața cultivată cu grîu era 
fragmentată în sole ce nu depășeau 
10 hectare. Noua amplasare a cul
turilor pentru anul acesta a mărit 
parcelele de 3 ori, urmind ca In anul 
viitor să se ajungă la sole de 150

arad: legumele sînt strînse conform
în grădinile de legume din jude

țul Arad mii de oameni acționează 
zilnic pentru strîngerea la timp și 
fără pierderi a tomatelor, ardeilor, 
vinetelor etc. „în această perioadă 
ne preocupăm in mod deosebit de 
aprovizionarea ritmică, a populației 
cu legumele de sezon — ne spune 
tovarășul loan Coraș. inginerul-șef al 
Trustului Județean al Horticulturii, 
în general, recoltarea și preluarea 
produselor de către unitățile bene
ficiare se desfășoară corespunzător, 
dovadă și faptul că livrările la fon
dul de stat sînt realizate, față de 
sarcinile perioadei în proporție de 
103 la sută. Atunci cînd intervin 
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logia pachetizărit lemnului subțire, 
iar în depozitele respective au fost 
instalate utilaje speciale pentru sec
ționarea și prelucrarea acestuia.

Se muncește intens și în unitățile 
de prelucrare a lemnului care apar
țin întreprinderii din Bacău. Peste 
tot- au fost organizate formații și li
nii tehnologice speciale care lu
crează pentru export. Ing. Petru 
Constantin, directorul tehnic al în
treprinderii, ne-a vorbit pe larg des
pre îmbunătățirile tehnice realizate 
în cadrul programului de moderni
zare. La fabricile de cherestea din 
Comănești, Agăș și Dărmănești, bu
năoară, numai prin reorganizarea 
fluxurilor tehnologice și a schimbu
rilor de lucru s-au obținut producții 
mai mari cu 25—30 la sută față de 
anul trecut In prezent, la fabricile 
de prelucrare a lemnului din Bacău, 
Onești, Dofteana și Agâș sînt insta
late noi mașiili și utilaje în scopul 
realizării unor semifabricate și pre
fabricate, ceea ce va conduce la 
creșterea valorii masei lemnoase și 
la depășirea substanțială a produc
tivității muncii îndeosebi la benefi
ciari.

Peste -tot, In sectoarele de exploa
tare, ca și In unitățile de prelucra
re, forestierii se întrec In aceste zile 
hotăriți să-și îndeplinească sarcinile 
de plan pe întregul an pină la Con
gresul al XlV-lea al partidului, iar 
cele de export — chiar mai de
vreme.

Gheorqhe BALTA 
corespondentul „Scînteii*

hectare, mai ales că un model de a- 
cest fel există deja la unitatea vecină, 
Ighișu Vechi. Potrivit datelor 
oferite de Olimpiu Negru, pre
ședintele consiliului agroindustrial, 
la data documentării noastre 
erau deja transportate 21 000 tone 
îngrășăminte naturale, cea mai 
mare parte a acestora fiind incorpo
rate in sol o dată cu arătura. „Da
torită bunei organizări a mun
cii, la efectuarea arăturilor avem, 
față de aceeași perioadă a anu
lui trecut, un avans de 9—10 zile, 
precizează Traian Ocner, inginerul- 
șef al consiliului agroindustrial. A- 
ceasta ne va da posibilitatea să înca
drăm semănatul în perioada optimă, 
în anul trecut, prin avansul de nu
mai o săptămînă. la Cooperativa A- 
gricolă de Producție Agnita, sporul 
de recoltă a fost de 25—30 la sută".

Iată un argument care pledează 
pentru grăbirea vitezelor zilnice la 
arat, în toate unitățile. în conformi
tate cu orientările și sarcinile stabi
lite de secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicoiae Ceaușescu, la 
plenara din luna august a Consiliu
lui Național al Agriculturii, organe
le șl organizațiile de partid, consi
liile populare șl conducerile unități
lor agricole din județ acționează ener
gic, pe baza programelor proprii sta
bilite, pentru a grăbi ritmul la ară
turi și efectuarea acestora in condi
ții de Înaltă calitate.

Ion Onuc NEMEȘ 
corespondentul „Scînteii*

pentru care am 
I.L.F. Arad să 

operație", 
faptul că

dereglări acționăm prompt. Așa a 
fost cazul la ceapă, unde preluarea 
a intirziat, motiv 
luat legătura cu 
impulsioneze această 
Mai consemnăm și 
legumicultorii din cele patru asocia
ții și din unitățile cooperatiste ce 
dețin culturi de legume acționează 
zilnic pentru o cît mai bună între
ținere a fiecărei suprafețe, de o 
atenție deosebită bucurîndu-se cul
turile succesive și duble.

Deosebit de intensă este activitatea 
In Consiliul Agroindustrial Curtici, 
o zonă cu tradiție și bune rezultate 
în cultivarea legumelor. Ce se lu-

Prin planul pe acest an și în cel pe 
Întregul cincinal, precum și in do
cumentele pentru Congresul al XIV- 
lea al partidului se acordă o impor
tanță deosebită recuperării și valo
rificării materialelor refolosibile, 
care reprezintă resurse de bază ale 
producției. După ce intr-un prim ar
ticol („Scînteia" din 1 septembrie 
a.c.) au fost prezentate rezultatele 
bune obținute în acest domeniu de 
întreprinderea Județeană pentru Re
cuperarea și Valorificarea Materiale
lor Refolosibile Galați, de această 
dată ne oprim asupra cîtorva aspec
te legate de organizarea colectării de 
la populație și asupra unor proble
me ce se cer soluționate în conti
nuare.

— Avlnd sprijinul permanent al 
organelor de partid și al consiliilor 
populare, prlntr-o strînsă colabo
rare cu organizațiile de masă și 
obștești, cu Inspectoratul Școlar, 
Direcția Comercială, Direcția Jude
țeană de Poștă și Telecomunicații 
ș.a., in relațiile cu populația am ac
ționat în primul rînd pentru dezvol
tarea rețelei de colectare, prin dota
rea cu recipienții necesari colectării 
selective — ne-a spus tovarășul 
Gheorghe Mușat, directorul între
prinderii. Am organizat peste 
180 de acțiunl-record cu par
ticiparea tuturor cetățenilor, ți- 
nînd seama de prevederile de a 
se înființa un punct de colectare 
In mediul urban la circa 6 000 lo
cuitori, Iar in mediul rural cel pu
țin un punct In fiecare localitate, 
am amplasat un număr de 101 
puncte fixe, din care 45 în mediul 
urban, iar restul la sate. Am con
struit cu forțe proprii șl In mare 
parte din materiale recuperate 45 
puncte moderne de colectare ampla
sate în Galați, Tecuci, Tg. Bujor și 
Berești, precum și In comunele 
Tuluceștî, Frumușița, Fîrțănești, 
Măstăcani, Pechea, Piscu ș.a. Fie
care astfel de punct dispune de o 
suprafață betonată și împrejmuită 
de 200—250 mp în piețe și locuri 
de foarte mare circulație. Este dotat 
cu cîntare, conteinere și recipienți 
pentru depozitarea distinctă a ma
terialelor colectate de la cetățeni-

— Cit de eficientă este actiîiitufea 
In punctele de colectare T

— Anual, la un asemenea .punct 
se colectează materialele refolosibile 
în valoare de 1,3—1,5 milioane lei. 
în cantități fizice aceasta înseamnă: 
13 000—15 000 tone cioburi de sticlă 
sau 4 000—5 000 tone fier vechi sau 
1 300—1 500 tone hîrtii și cartoane. 
Concentrarea materialelor într-un 
asemenea punct asigură încăr
cături optime pe mijloacele de 
transport, înlătură în totalitate 
efortul fizic necesar operațiilor de 

unitățile
Macea,

aceste zile tn 
din Curtici,

crează in 
cooperatiste 
Dorobanți, Sînmartin și Șofronea ? 
„Zilnic, in fermele de legume lu
crează peste 600 de oameni, afirmă 
tovarășul Ladislau Szanda, inginerul- 
șef al consiliului agroindustrial. Prin 
buna organizare a muncii, prin hăr
nicia cooperatorilor am reușit ca 
pină in prezent să recoltăm peste 
4 200 tone de tomate. Cooperativele 
agricole de producție din Dorobanți 
și „Lumea Nouă" Curtici au livrat 
pină acum peste 280 tone de vinete, 
iar la Sinmartin au fost recoltate și 
livrate cantități însemnate de ardei. 
Preocuparea de eăpătîi este, in 
fiecare din unitățile noastre, va
lorificarea superioară a produse
lor, obținerea unor venituri cît mai 
mari de pe fiecare hectar cultivat cu 
legume". Afirmația interlocutorului 
nostru a fost confirmată și de preo
cupările și realizările pe care le-am 
constatat in unitățile din acest con
siliu agroindustrial. De pildă, la 
cooperativa agricolă „Lumea Nouă" 
din Curtici s-au recoltat pină în 
prezent peste 1 540 tone tomate 
timpurii. Din cantitatea recoltată, 
față de un plan de 800 tone tomate, 
au plecat la export 936 tone. La vi
nete s-au recoltat deja peste 200 to
ne. „Am fost primii și la livrarea 
verzei timpurii, fapt ce ne-a adus 
un venit de peste două milioane lei 
de pe cele 15 hectare cultivate, pre
cizează tovarășa Ecaterina Filimon, 
șefa fermei. De altfel, prin timpu- 
rietate și bună întreținere, prin re
coltare la timp și livrare ritmică Ia 
beneficiar am obținut pină acum — 
de pe cele 40 hectare cu tomate, 20 
hectare cu vinete și 15 hectare cu 
varză timpurie — venituri ce depă
șesc 10 milioane lei, la care, in pe
rioada următoare, se vor adăuga alte 
milioane". Și ca venitul realizat să 
fie cit mai mare, cei 204 membri 
cooperatori ce au angajat suprafețe 
în acord global sînt zilnic in cimp, 
la recoltare și întreținere. Și coope
ratorii din Macea au recoltat pină 
acum 1 230 tone de tomate (din care 
755 au fost livrate la export) și alte 
legume, iar la cartofi — 320 tone, 
obținind producții peste cele planifi
cate. însă nu sînt mai prejos nici 
munca și rezultatele obținute de 
cooperatorii din Sînmartin sau Do
robanți. Peste tot in grădinile Ara
dului se muncește cu responsabilita
te, pentru a se obține cantități cît 
mai mari de legume.

Tristan MIHTJTA 
corespondentul „Scînteii*  

Încărcat. Investiția se amortizează 
in numai patru luni. Programul de 
lucru este unitar pe județ și 
se schimbă de două ori pe an, 
cînd se trece de la progra
mul de vară la cel de iarnă 
și Invers. Funcționarea puncte
lor este coordonată în mare mă
sură cu programul piețelor, magazi
nelor, asociațiilor de locatari, școli
lor etc. De asemenea, practicăm de 
mai mult timp, cu bune rezultate, 
schimbul de mărfuri cu populația. 
Cu forțe proprii și din ma
teriale recuperate, am construit 
și am amplasat la blocuri, pe 
străzi, In tot județul, 4 650 con
teinere și ansamble de conteinere 
structurate și inscripționate cu prin-

EXPERIENȚE Șl INITIATIVE 

LA GALAȚI

cipalele sortimente de materiale eo 
se găsesc în gospodăriile populației : 
hîrtie, textile, plastice, sticlă spartă, 
feroase și neferoase. In același scop 
am amenajat 8 000 de butoaie și 
am distribuit la locatarii din blocuri 
50 000 saci. In colaborare cu între
prinderea Județeană de Gospodărire 
Comunală și Locativă am organizat 
și puncte de colectare la haldele 
menajere. Iar Împreună cu organi
zațiile U.T.C., ale pionierilor, cu 
asociațiile de locatari, cu Direcția 
Județeană de Poștă șl Telecomuni
cații am Încheiat convenții de man
dat le colectare de la populație. 
De curînd. de eomun acord cu 
Direcția Comercială Județeană, am 
stabilit ca lucrătorii să solicite, 
contra cost, cumpărătorilor (de 
becuri, «pray-uri, pastă de dinți și 
de ras, creme) ambalajele uzate.

— Ce măsuri fi acțiuni considerați 
necesare pentru dinamizarea și ridi
carea nivelului calitativ al activității 
de recuperare a materialelor refolo
sibile ?

yț Recuperarea poate să aduc® In 
balanță 50 la sută, iar tn unele sectoa
re peste 50 la sută din necesarul de 
materii prime. Această sarcină este 
cuprinsă ca atare și in proiectul 
Programului-Directivă. Tlnînd sea
ma de experiența acumulată. ■ avem 
convingerea că aceste sarcini tre
buie tratate ca niveluri minime; pon
derea Ia fier vechi, fontă veche, 
cupru poate fi chiar mai mare. Cu 
o condiție : protejarea acestor mate
riale refolosibile împotriva Infestă
rii. Astfel, institutele de specialitate

DOLJ

Prioritate 
cît mai 

evttînd
„Producția de porumb, 

repede pusă la adăpost,
orice risipă" — iată, cuvîntul de 
ordine sub semnul căruia se desfă
șoară, in toate unitățile agricole cul
tivatoare din județul Dolj, strînge
rea și depozitarea acestei culturi. 
Pină vineri seara s-au recoltat 
aproape 4 000 hectare, lucrările fiind 
mai avansate în unitățile agricole 
din consiliile agroindustriale Bechet, 
Calafat, Plenița, Catane, Moțăței șl 
Dăbuleni. Acum, porumbul a ajuns 
peste tot la maturitate și, ca atare, 
recoltarea s-a generalizat „întrucît 
în județ s-a cultivat o suprafață 
mare cu porumb — peste 130 000 hec
tare — au fost luate măsuri ca re
colta să fie strinsă și depozitată tare, întreaga 
într-o perioadă scurtă, astfel incit 
să se prevină orice pierderi și a se 
putea executa, la termenele stabili
te, pregătirea terenului pentru în- 
sămînțările de toamnă — a ținut să 
precizeze Radu Zezeanu, secretar al 
comitetului județean de partid. în 
acest scop, au fost pregătite din timp 
peste 1 300 combine. Totodată, acțio
năm cu forțe sporite și la strînsul 
manual al porumbului, așa cum a 
indicat secretarul general al parti
dului 1a plenara lărgită a Consiliu
lui Național al Agriculturii".

Pe baza sarcinilor și a măsurilor 
stabilite de comandamentul județean 
pentru agricultură, în toate zonele 
județului se muncește cu toate for
țele, in deplină ordine și disciplină, 
la strîngerea și depozitarea porumbu
lui. Specialiștii din unități au sta
bilit solele și parcelele ocupate cu 
porumb ce trebuie eliberate cu prio
ritate, precum și graficele zilnice de 
recoltare, astfel incit arăturile pen
tru însămințările de toamnă să se 
încheie pină pe 15 septembrie. Pre- 
zenți in mai multe unități agricole, 
am fost martorii unei atmosfere de 
muncă spornice, angajante. Deși cu 
o zi înainte căzuse o ploaie rece, la 
primele ore ale dimineții pe ogoare
le celor 7 unități agricole din raza 
Consiliului Agroindustrial Zănoaga, 
ce are in cultură 6 091 ha cu porumb, 
erau efectiv mobilizate in cimp în
semnate forțe mecanice și umane — 
44 combine și aproape 600 coopera
tori. Cele mai multe forțe erau con
centrate pe suprafețele cooperativei

ar trebui să militeze împotriva pla
cării feroaselor cu neferoase, care 
nu mai pot fi apoi recuperate ; 
este necesar să se găsească noi me
tode de dezoxidare a oțelului, știut 
fiind că dezoxidarea cu aluminiu 
determină anual pierderi de mii și 
mii de tone de aluminiu. Există și 
soluții tehnice bune, care se cuvin 
cunoscute și generalizate. De pildă, 
la combinatul siderurgic jumătate 
din cantitatea de cupru a unei guri 
de vînt (blocul nefuncțional) a fost 
înlocuită cu ceramică, ceea ce dă 
posibilitatea recuperării integrale a 
cuprului la refolosire; la întreprin
derea de Construcții Navale din 
Brăila s-a emis soluția înlocuirii 
neferoaselor cu oțel în execuția 
unor elice. în același timp însă, 
zeci de mii de tone de anvelope 
uzate și resturi de cauciuc, precum 
și mii de tone de saci de iută, ală
turi de alte materiale, așteaptă so
luții de reintroducere in circuitul 
economic. Aș dori să pun în atenție 
și necesitatea de a se produce în 
țară instalații și utilaje de mare 
productivitate pentru industria 
reciclării. La gospodăriile de șpan, 
cu toate programele de măsuri de 
perfecționare întocmite, am rămas 
ia prima generație de utilaje, cu o 
productivitate foarte mică, de numai 
0,4 tone brichete pe oră. Foarfecă 
hidraulică de 800 tone-forță a ră
mas in faza de prototip ; nu produ
cem în țară prese de 250 tf, de 

1 000 tf și chiar 1 600 tf, deși avem 
gîndire inginerească și posibilități 
tehnice de realizare. în același 
timp s-ar putea avea in vedere 
construirea de centre specializate si 
puncte fixe de colectare in fiecare 
localitate, precum și pentru achizi
ționarea aparaturii de determinare 
a elementelor din oțelurile aliate, a 
instalațiilor de măcinare a conduc
torilor electrici și de separare în 
cimp electrostatic, de extragere a 
argintului din soluția și pelicula 
fotografică, a wolframului din becu
rile uzate, a instalațiilor de tăiere 
mecanică în locul tăierii oxiacetile- 
nice și oxigaz.

Și o ultimă propunere : așa cum 
menționam, un punct-modern de co
lectare poate prelua anual valori 
ridicate. 1,3—1,5 milioane lei. De 
aceea ariifi util să se analizeze 
stabilirea unor niveluri de gestiune 
care să dea posibilitatea încadrării 
de achizitori cu statut de om al 
muncii și nu de remizieri, ceea ce 
ar determina o creștere substanțială 
a interesului acestora pentru sporirea 
Cantității de materiale colectate.

Dan PLAEȘU
corespondentul „Scînteii*

• •

agricole Dioști, unitate în care po
rumbul a fost recoltat de pe o treime 
din suprafața de 1 070 hectare. Știu- 
letii sînt transportați direct în baza 
de recepție, iar cocenii — în furaje- 
rie. După combine, imediat tractoa
rele intrau în brazdă. în vederea 
economisirii combustibilului, acolo 
unde solele ocupate cu porumb se 
află in vecinătatea bazelor de te

și atelajele la 
La coopera- 
bunăoară, o 
ale coopera- 
două trans-

cepție, se foloseau ! 
transportul știuleților. 
tiva agricolă Zănoaga, 
formație de 10 atelaje 
torilor făcea minimum 
porturi din cimp la baza aflată la 
3 km distanță de punctele de recol
tare. „Recoltăm zilnic peste 275 hec- 

' ' .. i producție rezultate
fiind transportată pină seara la locul 
de depozitare" — a ținut să precizeze 
Stan Sărăcin, organizatorul de partid 
al' Consiliului Agroindustrial Ză
noaga.

Și în cooperativa agricolă Giurgi- 
ța se manifesta aceeași grijă pentru 
evitarea risipei. Cele 11 combine 
lucrau grupate, sub coordonarea in
ginerului Mihai Luchici, președin
tele cooperativei. Cite 2—3 coopera
tori stringeau știuleții râmași în 
urma fiecărei combine. Atunci cind, 
ici-colo, se constatau urme ale ne
glijenței, interveneau membrii comi
siilor de recoltare. Așa s-a întimplat 
și in timpul documentării noastre. 
Făcindu-se recepția unei sole de pe 
care se recoltase porumbul, in ve
derea începerii arăturii, s-a consta
tat că, in urma unei combine, mai 
rămăseseră știuleți nerecuperați. 
Mecanizatorul Nicoiae Predu, mem
bru al comisiei respective, a sesizat 
conducerea fermei, și o formație de 
cooperatori a luat sola de Ia capăt. 
„După cum se vede, nu s-au adunat 
decit cîteva kilograme de știuleți. 
dar felul cum înțeleg unii să-și facă 
datoria e păgubos" — afirma meca
nizatorul. Interesindu-ne de produc
țiile obținute, aflăm că acestea sînt 
superioare celor obținute in anii 
anteriori, răsplătind astfel munca 
responsabilă a lucrătorilor de la 
cooperativa agricolă Giurgița, ca de 
altfel a tuturor oamenilor muncii 
din agricultura județului Dolj.

Nicoiae BABĂLAU 
corespondentul „Scînteii" 

Resursele 
materiale 
(Urmare din pag. I)
ceste programe depinde Insăsi soar
ta planului, atit sub aspectul creării 
condițiilor pentru realizarea produc
ției fizice, cit si sub cele privind 
creșterea productivității muncii și. 
bineînțeles, reducerea consumurilor 
materiale si energetice. Încadrarea în 
normele de consum stabilite. Este 
necesar deci ca programele de mo
dernizare să se bucure de toată a- 
tențla. întrucît ele oferă, acum si în 
perspectivă, sansa sporirii producției 
si eficientei, a afirmării pe un plan 
calitativ superior a muncii fiecărui 
colectiv.

Lupta pentru asigurarea bazei ma
teriale a planului trebuie să fie deci 
lupta colectivului împotriva risipei 
de materiale, de resurse energetice, 
în unele filaturi și țesătorii grăme
zile de fire adunate în conteinere 
la capătul utilajelor stau mărturie 
pentru pierderile de materie primă 
nouă datorate neatenției in supra
vegherea funcționării utilajelor șl 
lipsei de control din partea maiștri
lor ; in unități din industria confec
țiilor, organele de control au întîlnlt 
bucăți mari de țesătură aruncate în 
conteinerele cu resturi tehnologice, 
ceea ce atestă cel puțin lipsa da 
pricepere în croirea materialelor ; pe 
multe șantiere se irosesc din negli
jență importante cantități de mate
riale de construcție ; ciment, oțel- 
beton și materiale de finisare.

A înțeles fiecare membru al unei 
formații de muncă importanța eco
nomică a materialului care ii freca 
prin mină în procesul de producție ? 
Este evident pentru fiecare că o de
bitare neglijentă, un rest de mate
rial aruncat cu nepăsare la gunoi 
sînt atitudini care afectează interese 
economice majore? Sint întrebări 
care trebuie să și le pună cu cea 
mai mare seriozitate fiecare organi
zație de partid, fiecare consiliu al 
oamenilor muncii în întreaga con
cepție și desfășurare a muncii poli
tico-educative din întreprindere, de- 
monstrînd cu exemple concrete din 
viața colectivului că, dacă vrem ca 
munca noastră să fie mai spornică, 
atunci trebuie ca spiritul gospodă
resc să se afirme mal pregnant.

Rațiuni economice majore impun 
și intensificarea recuperării și va
lorificării tuturor materialelor refo
losibile. Acestea devin tot mai mult 
resurse de bază in procesul aprovi
zionării tehnico-materiale} costă mai 
puțin dectt materiile prime noi, iar 
rezervele . disponibile sînt încă im
portante. De aceea, manifestarea 

-unei, griji gospodărești, pătrunse de 
răspundere față de utilizarea com
pletă. eficientă a resurselor de acest 
fel de care dispune economia repre
zintă obiectivul unei politici de stat, 
promovată consecvent de condu
cerea partidului. Prin prisma indi
cațiilor concrete date în acest dome
niu de,secretarul general al parti
dului, trebuie acordată o atenție cu 
totul deosebită nu numai colectării 
judicioase, ci și valorificării superi
oare a resurselor materiale refolo
sibile, atît prin reutilizarea la ma
ximum, fără pierderi, a elementelor 
pe care 1& conțin, cît și prin încor
porarea lor, ca atare sau după pre
lucrare, în produse de mare valoare 
economică. Practic, în acest an con
ducerea partidului cere să se facă 
un important salt calitativ în do
meniul recuperării materialelor re
folosibile. fructificîndu-se pe un plan 
superior experiența acumulată pină 
acum, metodele de organizare și 
gestionare aplicate în acest dome
niu, condițiile tehnice create, intro- 
dueîndu-se o ordine exemplară, o 
disciplină .desăvirșită în circulația a- 
cestora, care șă fie întru totul iden
tice ca importanță și organizare cu 
cea a materiilor prime, materialelor 
și produselor finite.

O sursă importantă care poate și 
trebuie să fie mobilizată intens in 
această perioadă este repunerea in 
circulație a stocurilor supranorma- 
tive de materii prime, producție 
aflată in curs de fabricație și de 
produse finite, care există in dife
rite unități economice — mărfuri în 
care este încorporată munca socială 
și care este necesar să aibă recu
noaștere socială. Reglementările ac
tuale, prevăzînd normative de stoc 
mobilizatoare, instituie o severă dis
ciplină în domeniul utilizării mij
loacelor materiale și financiare ale 
întreprinderii, obligînd la discernă- 
mint in cumpărarea de materii prime 
și materiale, în lansarea în fabricație 
a comenzilor, în expedierea și valori
ficarea mărfurilor fabricate. Cu atît 
mai mult acum, cînd se pune pro
blema atragerii în folosul producției 
a tuturor resurselor materiale exis
tente din economie, găsirea căilor de 
valorificare a stocurilor de orice fel. 
încheierea neîntîrziată a comenzilor 
cu ciclul de fabricație depășit și de 
livrare neîntîrziată a produselor 
poate reprezenta o cale importantă 
de sporire atît a producției, cit și a 
rezultatelor economico-financiare, a 
sporirii rentabilității și eficienței.

Așadar, este deosebit de important 
ca fiecare colectiv de oameni ai 
muncii să-și facă datoria, să-și res
pecte obligațiile contractuale asu
mate, nerealizarea la timp și în con
diții calitative corespunzătoare a 
unor materiale sau produse putînd 
genera neajunsuri în lanț în proce
sul de aprovizionare tehnico-mate- 
rială. După cum. reducerea consu
murilor și valorificarea superioară a 
resurselor materiale, reducerea și li
chidarea stocurilor supranormative 
sînt obiective care impun manifes
tarea plenară a spiritului gospodă
resc al fiecărui colectiv. Nici unui 
om al muncii nu trebuie să-i fie in
diferent ce se intimplă in întreprin
derea în care lucrează, cum sint 
folosite mijloacele materiale și fi
nanciare. Numai intr-un climat de 
răspundere deplină, de ordine și 
disciplină' față de modul cum se 
realizează gestiunea patrimoniului 
unității pot fi asigurate condițiile 
pentru obținerea unor rezultate su
perioare în activitatea economico- 
productivă, pentru îndeplinirea 
neabătută a obiectivului mobilizator 
al întrecerii ce se desfășoară pe 
tot cuprinsul țării : realizarea Inte
grală a planului pe acest an pină la 
Congresul al XlV-lea al partidului.

Corneliu CARLAN
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Nu numai că socialismul și-a demonstrat superioritatea, 
dar s-a realizat, într-o perioadă scurtă, ceea ce nu s-a putut 
realiza în sute de ani, în trecut! Și acestea numai și numai în 
condițiile socialismului, adică în condițiile cînd am lichidat 
exploatarea, cînd poporul este stăpin pe destinele sale, cînd
ne făurim viața așa cum o dorim!

NICOLAE CEAUȘESCU

Mindri de ctitoriile acestui timp
Tara întreagă este astăzi cu 

fața spre cel de-al XlV-lea 
Congres al partidului. Ii vine 
în întimpinare cu mărețele În
făptuiri din anii socialismului, 
îndeosebi cu acelea ale „Epocii 
Nicolae Ceaușescu" înfăptuiri 
și împliniri care nu-și găsesc 
asemănare in întreaga existen
ță istorică a României. Avuția 
națională s-a îmbogățit in pe
rioada 1945—1988 cu peste 
10 200 capacități de 
importante — 
zootehnice și 
de activitate: 
cel mai înalt 
că dintre

cu 
producție 

industriale, agro- 
din alte sectoare 
semnificativ în 
grad este faptul 

acestea au fost 
racordate Ia circuitul econo
mic in ultimele două decenii 
și ceva aproape 8 600 de capa
cități, ceea ce înseamnă că, în 
medie, in fiecare zi din acest 
răstimp a început să producă 
o nouă capacitate. Munca pli
nă de avint a milioanelor și 
milioanelor de muncitori, ță
rani, intelectuali a rodit fru
mos și deplin în anii aflați sub 
luminile celui de-al IX-lea 
Congres al partidului. O mă
surăm șl prin volumul fondu
rilor fixe — principalul ele
ment component al proprietă
ții socialiste : acesta a crescut 
de circa 20 de ori comparativ 
cu anul 1945, ajungind în anul 
1988 la 3 367,7 miliarde lei, in 
timp ce avuția națională, în 
ansamblul ei, a reprezentat 
5177,5 miliarde Iei, de 21 de 
ori mai mult ca in 1945. Cu 
mindrie subliniem că 90 la 
sută din fondurile fixe actuale 
a fost dat in funcțiune in ul
timii 24 de ani — anii cei mai 
rodnici în înfăptuiri socialiste 
și comuniste, anii de ‘ Nea
semuită creație constructivă, 
constituindu-se, în conștiința 
lumii întregi, ca Epoca de Aur 
Nicolae Ceaușescu. Este acesta 
timpul marilor ctitorii menite 
să înfrunte veacurile, cum sint 
metroul 
Dunăre 
Poarta 
vodari, ------------ .
rile lucrări de irigații și îmbu
nătățiri funciare pe milioane și 
milioane de hectare, combina
tele siderurgice de la Galați, 
Tîrgoviște, Călărași, combina
tele chimice și petrochimice de 
la Pitești. Vîlcea, Midia-Năvo- 
dari. Slobozia, numeroasele 
uzine și fabrici de mașini și 
utilaje și ale industriei de au
tomobile, de avioane și utilaje 
pentru centrale atomonucleare 
electrice, hidrocentralele de la 
„Porțile de Fier" I și II, salba 
de hidrocentrale de pe Argeș 
și Olt și Mureș și Someș, de 
pe Valea Frumoasei și de pe 
Lotru. marile termocentrale 
Rogojelu și Turceni și Mintia... 
Acestea sint numai citeva din 
mulțimea ctitoriilor „Epocii 
Nicolae Ceaușescu", numai cite
va dintre marile realizări ale 
acestui timp de dinamică as
censiune a tării spre culmile 
progresului și civilizației so
cialiste. Ele se constituie ca 
minunat temei pentru noile și 
cutezătoarele proiecte de dez
voltare prevăzute in Progra-

bucureștean, canalele 
— Marea Neagră și 
Albă — Midia-Nă- 
Transfăgărășanul, ma-

mul-Directivă aflat acum, îm
preună cu Tezele pentru cel 
de-al XlV-lea Congres al 
partidului în dezbaterea intre- 
gului nostru popor.

In aceste zile, in uzine și fa
brici, pe șantiere, pe ogoare 
i-am aflat pe făuritorii mîn- 
drelor ctitorii ale țării socia
liste angajați cu întreaga lor 
capacitate creativă să adauge 
noi și luminoase realizări la 
cele de pînă acum, hotărîți să 
îndeplinească exemplar planul 
pe acest an pină la începerea 
lucrărilor celui de-al XlV-lea 
Mare Forum al Comuniștilor.

Istorie nouă la Carpați, Du
năre și Mare... Istorie nouă, 
făurită conștient de milioanele 
de oameni ai muncii, istorie 
nouă care, îndeosebi după cel 
de-al IX-lea Congres al parti
dului, a căpătat valențe noi, 
superioare, descătușind energi
ile uriașe ale întregii noastre 
națiuni.

Fabrici, uzine, platforme șl 
combinate industriale. Între
prinderi in folosul agricul
turii. locuințe confortabile, min- 
dre edificii ale științei, artelor, 
sportului, dotări care pun in 
valoare frumusețile naturii, ar
tere de circulație moderne pot 
fi întîlnite în fiecare zonă a pa
triei. Pentru că aceasta a fost 
și este politica partidului, o 
idee de bază a programului 
său : să cheme la viață nouă, 
să imprime ritmuri tinerești 
fiecărui județ, fiecărei locali
tăți.

în „Epoca Nicolae Ceaușescu" 
— cea mai înfloritoare din isto
ria patriei — au apărut așezări 
noi. cele vechi au fost înnoite. 
Acum. în 1989. există în Româ
nia 209 orașe și 56 de muni
cipii. dar procesul de ridicare 
a gradului de civilizație al tu
turor localităților — deci și al 
celor 2 326 de comune -r. de 
modernizare se află in plină as
censiune.

Cazul orașului Moinești este 
absolut tipic, poate fi inclus în 
oricare curs de sociologie ur
bană. De ce ? Iată ce ne de
clara tovarășul Emil Leru, pri
marul localității :

— Ca să înțelegi cu adevărat 
ce se intimplă cu un oraș tre
buie să-1 compari cu ceea ce a 
fost. Deci, iată ce era Moineș- 
tiul în 1966 — o localitate cu 
o populație de 18 614 locuitori 
și cu o producție-marfă de 55 
milioane de lei ; azi. adică in 
1989, populația a crescut la 
24 000, iar producția-marfă a 
făcut un salt de-a dreptul spec
taculos : 446 milioane de lei, 
la care trebuie adăugată însă 
Si o producție de petrol de a- 
proape... 2 miliarde de lei (!). 
în 1968 nu se construiseră decit 
250 de apartamente, iar acum 
avem 4 400. la care se vor a- 
dăuga și cele 446 din planul 
acestui an. Exportăm mărfuri 
în U.R.S.S.. Franța... Dotări ur
bane ? Locuințele deja aminti
te. din 1981 canalizarea — gîn- 
dită pentru 40 000 de locuitori ! 
—. spitalul mare (540 locuri. 50 
nțedici), spații comerciale la 
parterul noilor blocuri, 11 000 mp 
spații verzi, 2 licee industriale

cu 3 000 de elevi (de mașini- 
unelte, iar celălalt pentru petrol, 
cel mai mare din țară), 8 șp.rii 
generale, 10 grădinițe, 2 biblio
teci, 6 baze sportive, 2 cluburi 
muncitorești...

Eu cunosc orașul din 1951 și-o 
pot spune : toate acestea n-au 
existat, sint rodul anilor de 
după Congresul al IX-lea al 
partidului. Grija nețărmurită a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
față de om, față de satisface
rea cerințelor sale de progres 
și civilizație și-a pus amprenta 
și pe modul în care s-au trans
pus în practică ritmurile de ur
banizare fără precedent a Moi- 
neștiului. Secretarul general al 
partidului ne-a vizitat în 1980. 
Pe atunci, frumoasele cartiere 
de azi nu erau altceva decit 
fostele, comune Micleasca. Han
gului. Văsiești. Albotești. Lucă- 
cești. Iată: de ce și noi. locui
torii acestei așezări înnoite din 
temelii; sîntem întru totul de a- 
cord ca și la Congresul al XIV- 
lea tovarășul Nicolae Ceaușescu 
să fie reales în funcția supre
mă in partid. Avindu-1 mereu 
în frunte sîntem convinși că și 
programele de dezvoltare ale 
orașului nostru vor fi aplicate 
întocmai. Pentru că trebuie

n-au făcut capitaliștii ceea ce 
am reușit noi ?

întrebarea tovarășului Emil 
Leru este, bineînțeles, retorică. 
Dumnealui, ca și noi toți 
cunoaștem răspunsul. N-au tă
cut nu numai pentru că nu erau 
interesați, nu numai pentru că 
politica lor cultiva exclusiv pro
priul profit bazat pe exploa
tarea deorotrivă sălbatică a 
forței de muncă și a resurselor 
de materii prime și materiale, 
ci pentru că însăși orinduirea 
lor n-a fost suficient de „tare" 
ca să-și permită o dezvoltare 
la proporțiile unei țări întregi. 
Abia acumulările cantitative și 
calitative din anii socialismului 
au îngăduit crearea de condiții 
propice unui efort de o 
muită anvergură. De 
portantă 
minantă. 
concepție, 
patriotică.
rășului Nicolae Ceausescu in 
strategia dezvoltării Româniși 
contemporane. Conferința Na
țională din decembrie 1967 — 
Ia propunerea secretarului ge
neral al partidului — aprobase 
deja un complex de măsuri me
nite să perfecționeze conduce
rea economiei naționale și să

La mijlocul Dobrogei, mindra ctitorie a „Epocii Nicolae Ceaușescu", marele Canal 
trînd cu strălucire capacitatea creatoare a popoA

năre - Marea 
ului nostru

Neagră, operă constructivă ilus-

nOase- 
o im- 
deter- 

noua

poporul, pentru popor
covirșitoăre. 
s-a dovedit 
profund umanistă, 

revoluționară a tova- 
Nicolae Ceausescu

Viorica Istrate. munci
toare la întreprinderea „Mon
diala" din Satu Mare și 
secretar al unei organizații de 
bază, susținea că înțelegerea 
profundă a complexității triplei 
calități a oamenilor muncii de 
proprietari, producători și be
neficiari nu s-a produs și nu se 
produce automat, de la sine.

— Traducerea In viață a în
datoririlor care decurg de aici

spun părerea 
argumente teo- 
sint mai puțin 
la cele practi-

— Cum se petrece acest fapt 
in viată ?

— Am să-mi 
recurgind.nu la 
retice, care-mi 
la îndemină, ci
ce. culese din viata colectivului 
nostru. Iată, în atelierul nr. 6, 
in care lucrez, ce se intimplă ? 
Un om, de pildă, muncește mai 
neglijent, îi atragi atenția că e 
și el stăpin in fabrică, că are 
interesul să dea produs de ca-

• In ultimele două decenii au fost construite 2000 DE ÎNTREPRIN

DERI, o mare parte dintre ele amplasate in cele peste 180 DE PLATFORME 

INDUSTRIALE MODERNE

• Față de anul 1945, producția agricolă a crescut de peste 10 ORI,

din care de peste 6 ORI după 1965

• In anii făuririi socialismului au fost construite aproape 6 MILIOANE 

LOCUINȚE; 82 LA SUTĂ din populația țării trăiește in case noi, frumoase, 

confortabile

spus : construim și vom con
strui în continuare. Fondurile 
de investiții ale anului in curs 
sint de 156 de milioane. In sep
tembrie vom începe construirea 
Unei fabrici de textile, care va 
asigura încă 1 100 locuri de 
muncă. Anul viitor vom con
strui încă 400 de apartamente... 
Aș vrea să subliniez : iată, a- 
cum. în toamnă, vom aniversa 
550 ani de atestare documen
tară a localității. In a sa ..De- 
scriptio Moldrviae" 
te însuși Dimitrie 
Fostele regimuri —
vrut, dacă ar fi fost 
dacă ar fi putut — 
timp suficient să realizeze ceea 
ce. iată, noi, comuniștii români, 
am făcut după 23 August 1944, 
cu deosebire în ultimul sfert de 
veac. Aud și citesc și eu, ca 
toată lumea, că mai sint inși 
care încă se mai întreabă care 
ar fi superioritatea socialismu
lui. Iată, aceasta este ! De ce

o pomeneș- 
Cantemir. 

dacă ar fi 
interesate, 
ar fi avut

îmbunătățească organizarea ad- 
ministrativ-teritorială a tării. în 
1968 au urmat reorganizarea te
ritorială și noua împărțire ad
ministrativă. care au asigurat 
— viața, realitățile o demon
strează — dezvoltarea armo
nioasă a tuturor zonelor și lo
calităților. creînd condiții egale 
de muncă și viață pentru toți 
oamenii muncii și afirmînd ast
fel în fapt principiile socialiste 
de echitate și dreptate socială.

Pe această bază au înflorit, 
orașele noastre. Așa se face că 
acum 52 la sută din populația 
tării locuiește in mediul urban, 
fată de 38.2 la sută in 1965. Lo
cuiește și ttăișște și. nu oricum, 
fiindcă știut este : numărul fa
miliilor care s-au mutat in a- 
partamente noi în ultimul sfert 
de veac este de 6 ori mai mare 
decît în perioada dinaintea Con
gresului al IX-lea al partidului. 
Altfel spus, astăzi, 82 la sută 
din populația României trăiește 
în case noi, frumoase, durabile.

pentru fiecare dintre noi — își 
expunea opinia cbnvorbitoarea 
noastră — reprezintă un proces 
educativ de mare finețe, de du
rată. Practic, de-a lungul tutu
ror acestor 45 de ani de revo
luție socialistă, de măreață 
construcție s-a dezvoltat un 
amplu și profund exercițiu de
mocratic în cadrul minuna
tului sistem al democrației 
noastre muncitorești-revolutio- 
nare initiat de secretarul ge
neral al 
Nicolae 
cițiu se 
ciparea 
rezolvarea tuturor problemelor 
social-politice și economice ; se 
desăvirșește, zic eu, în colecti
vul de muncă, în fabrică, in in
stituție, acolo unde ne îndepli
nim îndatoririle profesionalei în 
confruntarea cu greutățile, 
problemele de ansamblu sau 
amănunt, mereu ridicate 
construcția noastră socialistă.

partidului, tovarășul 
Ceaușescu. Acest exer- 
desăvîrșește prin parti- 
directă a fiecăruia la

treptat, prin exercițitA demo
cratic în adunările gem\"ala aje 
oamenilor muncii, în c<\ 
oamenilor muncii, în corny mui- 
rile de producție și așa m;A de
parte. Știu că așa se petrecV,'u_ 
crurile, le-am observat înd.^, ; 
proape in viață. Acolo omiX^ 
învață să gindească economic, 
acolo simte care-i este rolul, 
și-l ia in serios, iși asumă răs
punderea de sțăpin al fabricii și 
al propriului destin. Așa, de fapt, 
se împlinește in viață adevărul 
exprimat atit de sintetic de to
varășul Nicolae Ceaușescu in 
sugestiva formulă că socialis
mul se construiește cu poporul, 
pentru popor. Spunea secre
tarul general al partidului, pe 
bună dreptate, că tot ceea ce 
realizăm facem cu acordul po-

- porului, pentru bunăstarea și 
fericirea poporului, subliniind 

; faptul că așa' se și explică de 
ce partidul nostru este urmat 
de întregul popor, și că poli
tica partidului este in fond po-

. litica întregului nostru popor.
— înțelegem că proprietarii, 

producătorii și beneficiarii — îi 
numim așa pe muncitorii de la 
„Mondiala" Satu Mare — își 
spun cuvintul prin fapte de 

“* “ lor
balîfățl. Vorbiți-ne despre a-

j ,■ tftOncă pe- niasura triplei

litate. El știe acest lucru, îți și 
spune că e coproprietar și că se 
străduie să facă muncă de ca
litate ; sint sigură că el se con
sideră așa cu sinceritate, dar 
socotește că aportul lui poate fi 
și mai slab citeodată, neavind 
— după greșita lui părere — 
importanță capitală operația 
simplă executată de el, care 
intră într-un ansamblu de sute 
și sute de alte operații. NU a 
ajuns încă Ia înțelegerea de
plină a rolului său de producă
tor socialist. Sigur, și in capi
talism omul este producător, 
în socialism însă noțiunea asta 
este unită organic cu aceea de 
proprietar al mijloacelor de 
producție. în felul acesta își 
restructurează total valoarea, 
în același timp, aceste două 
ipostaze — proprietar și produ
cător — sint unite organic și cu 
cea de beneficiar. Atingerea 
armoniei acestor trei calități 
este rezultatul unui proces de 
conștientizare, care se produce

Din proiectul Programului-Directivă cl Congresului al XlV-lea al Partidului Comunist Român cu privire la dezvoltarea economico-socială a

României în cincinalul 1991 — 1995 si orientările de perspectivă pînă în anii 2000—2010

„Prin înfăptuirea orientărilor pentru perioada de perspectivă, România va deveni o țară 
socialistă multilateral dezvoltată, pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, ale cunoaș
terii umane în general, cu un înalt nivel de civilizație materială și spirituală, creindu-se astfel 
premisele pentru afirmarea tot mai viguroasă a principiilor comuniste de muncă și viață“.

O noua artera a metroului bucureștean intrata in funcțiune în cinstea celei de-a 45-a aniversari a revoluției de elibercre sociala și naționala, antifascista și antiimperialistâ — Magistrala a lîî-a

.ceste fapte de muncă.
■? : primul rind vreau

vă spun cu mindrie că între
prinderea noastră se situează 
de ani de zile, statornic, intre 
fruntașele pe ramură. Atelierul

să

anilor
Printr-o fericită coincidentă, 

la 24 
două 1 
timpul 
tentice 
istoria 
nirea a 
greșul 
dului ! 
la 
operative agricole 
ducție. Constituirea 
prietăti socialiste si 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
in suprema funcție de secretar 
general al partidului au fost, 
sint și vor rămîne date consti
tutive ale marii conștiințe a 
poporului român, ale valo
rii lui nepieritoare și ale for
ței lui în necontenită bătălie 
pentru o viață mai bună pentru 
toți, a implicat întreaga suflare 
în politica profund patriotică și 
comunistă, in cadrul unor di
mensiuni niciodată întilnite în 
istoria de iubire față de glia 
strămoșească. în acest sens se 
înscrie și opinia tovarășului 
Constantin Călin, președintele 
Cooperativei Agricole de Pro
ducție „Gheorghe Doja", vesti
tă pentru producțiile mari ob
ținute de-a lungul anilor. Pe 
cartea ei de vizită strălucesc 
două titluri de „Erou al Mun
cii Socialiste", 5 distincții „Or
dinul Muncii" clasa I. 3 „Meri
tul Agricol" clasa I. 26 „Meritul 
Agricol" clasele II și III și- 
sute de diplome.

— Cunosc din povestirile ru
delor și ale părinților cit de 
grea era in trecut viata oame
nilor din comuna noastră. Apoi, 
după cooperativizare totul s-a 
schimbat. Aveam zece ani 
cind, împreună cu părinții 
și cu 
comunei, 
varășul __
piine și sare. Era 26 iulie 1965 
și țin minte data 
fost prima v Li
căre a 
general al partidului in țară, 
imediat 
IX-lea.

aniversat 
pe care 
ca au-

iulie am 
evenimente 
le-a . validat 

pietre de hotar pentru 
noastră nouă : impli- 

i 24 de ani de la Con- 
al IX-lea al parti- 

și a 40 de ani 
înființarea primelor 

de
marii pro- 

alegerea

de 
co- 

pro-

Aveam zece 
Împreună cu 

ceilalți locuitori ai 
l-am primit pe to- 

Nicolae Ceaușescu cu
data pentru că a 

vizită ae lucru pe 
efectuat-o secretarul
după Congresul al 

Vizita aceea a fost 
pentru noi — ^a și celelalte 
patru, care au urmat — mo
mente de referință, veritabile 
borne de hotar. Acum, dacă la 
griu și porumb producțiile au 
crescut de 4—5 ori. la floarea- 
soarelui și sfecla de zahăr ele 
sint de aproape 5 ori mai mari 
decît cele obținute in urmă cu 
aproane un sfert

— Ce producții
de veac.

ați obținut

în care lucrez ține cu cinste 
stindardul spiritului novator. 
Aici s-a introdus in cursul a- 
cestui an, pentru prima oară, 
in întreprindere și chiar Ia ni
velul țării, in unitățile de ace
lași profil, o nouă tehnologie 
de mare productivitate, numită 
linie tehnologică cu flux diago
nal, care prezintă avantaje de 

.certă eficiență, ca de exemplu : 
cr eșterea productivității muncii 
C1p 11 la sută, realizarea unei 
ecoîx3mii Ne produse de 2,60 lei, 
indeL\'ndenta in execuția ope- 
rațiilo.y îmbină stimulativ auto- 
controliy personal cu controlul 
instantanA, u al colectivului asu
pra muncii fiecăruia și a tu
turor. In ', spiritul proiectu
lui PrograrA ului-Directivă, al 
Tezelor pent ”u cel de-al 
XlV-lea CongriV este de; dat0“ ria mea de cori\unist să con
tribui cu intreay’1 mea forță 
de muncă și de coa vingere Ia 
imprimarea unui puA,rn'c SP>*  
rit de muncă novayr- crea
tor. in rindul colcctivt’M d>n 
atelier și din întreagi, m- 
treprindere. în climatul gene
ral de mare efervescență poli
tică și ideologică premergător 
celui de-al XlV-lea Congrt\. 
sprijnim ‘ Cu ’ toată hotărîrea • 
noastră' propunerea ca tovarășul 
Nicolae„Ceapșescu să fie reales ■■ 
câ/Sbetefăi*'  general al partida-" ’ 
lui, socotind că, în felul acesta, 
tot ceea ce ne propunem să 
realizăm in viitor are garanția 
îndeplinirii exemplare.

ce
pînă

vm
acum ? Mă refer la 1989. 
Notați producțiile la hectar: 
— 10 100 kg ; orz — 8 047 
fasole — 5 035 kg. Esti- 
: porumb — 22 000—23 000 
floarea-soarelui — peste 

kg ; sfeclă de zahăr —

griu 
kg ; 
măm 
kg ; 
4 500
90 000 kg. Față de anul coope
rativizării averea obștească a 
sporit de la 23 000 lei la 190 mi
lioane lei. la care s-a mai a- 
dăugat și un fond disponibil in 
bancă de 142 milioane lei. Este 
rezultatul muncii noastre. Este 
bogată cooperativa, dar bogată 
este și comuna noastră, unde, 
din 1965 și pină în prezent, s-au 
ridicat aproape 1 000 de case 
noi, case cu televizoare, garni
turi de mobilă, frigidere, ara
gazuri, covoare scumpe, cu tot 
ce-și poate dori orice bun gos
podar care munoește și se 
bucură de munca sa. Afirm 
fără nici o reținere : in comuna 
noastră nu mai există săraci. 
S-au înălțat o școială modernă 
cu clase pentru 
muncitorilor agricoli, cu 
nete și laboratoare, 
uman, grădiniță, 
creație și cultură 
„Cintarea României", 
universale, secții de 
dustrie și prestări 
Pentru toate aseste 
noi, țăranii, mulțumim __
suflet partidului secretaru
lui său generai, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, .care, prin 
sprijin permanent, prin indica
ții și orientări prețioase, a 
schimbat total viața noastră, a 
oamenilor satului.

Bineînțeles că n-a fost ușor. 
Nimic nu ne<-a căzut din cer. 
Munca unită a. oamenilor satu
lui românesc a fost uriașă, dar 
ea singură nu explică succese
le extraordinare ale agricul
turii ultimilor ani, ale . aces
tui an. in special. Deloc 
intîmplător, de curlpd. to
varășul Nicolae Ceaușescu sub
linia pe bună dreptate : ~
prietatea socialistă este 
importantă, proprietatea 
peratistă este hotărîtoare, 
numai aceasta nu este 
cient. Trebuie să ne fie 
acest lucru ! Fără a aloca mij
loace uriașe — așa cum am 
p-ocedat in irigații, in îmbună
tățiri ‘ funciare. în creșterea 
fertilității solului, în mecani
zare, în chimizare și alte lu
crări de bază — nu se pot ob
ține producții bune !“

pregătirea 
cabi- 

dispensar 
centru de 

socialistă 
magazine 
mică in- 

servicii. 
realizări, 

din

„Prc- 
foartc 

coo- 
, dar 

sufi- 
clar

■k *
Privim, cu mindrie la tot ce s-a înfăptuit, într-un răstimp 

scurt, pe pămintul românesc. Țara de azi aflată sub semnul 
mărețelor împliniri socialiste este țara oamenilor liberi, stă- 
pini pe destinul lor, stăpini ai prezentului și viitorului lor. 
își construiesc conștienți acest prezent si acest viitor, în 
lumina marilor deschideri creatoare ale celui de-al IX-lea 
Congres si ale Congreselor ce l-au urmat : isi vor înmii for
țele constructive, dind. viață unor noi si cutezătoare obiec
tive cuprinse în prevederile proiectului Programului-Direc- 
tivă al celui de-al XlV-lea Congres al partidului.

Dionîsie ȘIN’CAN, M'rce-a BUNEA 
cu sprijinul corespondenților „Scînteii"
Fotografii : Sandu Crlsl:.. n

j
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Documentele pentru Congresul al 
XrV-iea al partidului pun un accent 
deosebit pe dezvoltarea largă a de
mocrației 'rtiuncitoreștr-irevbluționa- 
re in vederea asigurării participării 
tuturor clasdlor și păturilor sociale, 
a tuturor oamenilor muncii, a in- 
tregtilUi popor Ta ^elaborarea și 
transpunerea in viață a insufleți- 
toarelor obiective ale dezvoltării 
economico-sociale. In acest context, 
în ouvintarea rostită de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul 
generali al partidului, la Plenara 
C.C. ăl P.C.R. din 27—28 iunie se 
arată : „Organismele largi democra
tice pe care le-am creat in ultimii 
20 de anii —- consiliile oamenilor 
muncii, adunările generale, ca orga
nisme supreme sile proprietarilor și 
producătorilor, de conducere a între
gii activități economice și sociale, 
organismele județene, congresele oa
menilor muncii, ale agriculturii, țitr- 
inței, învățămintului și editurii, ca 
și consiliile naționale de conducere 
intre congrese — reprezintă forme 
noi in care clasa muncitoare, țără
nimea, intelectualitatea, alte cate
gorii sociale participă în mod orga
nizat la conducerea societății, la 
elaborarea și înfăptuirea politicii in
terne și externe a patriei noastre".

Constituind o preocupare constan
tă. de cea mai mare însemnătate a 
organelor și organizațiilor -de partid, 
dezvoltarea ță perfecționarea forme
lor democratice de conducere, de 
participare a maselor la adoptarea 
deciziilor și înfăptuirea lor Ocupă 
un loc de seamă în dezbaterea largă, 
aprofundată a documentelor pentru 
Congresul al XIV-lea al partidului.

Realizările — măsura 
conștiinței răspunderii

Ian Rotărescu, secretar al Comite
tului Municipal de Partid Timișoara : 
Asumindu-și, prin legitimitatea sa 
istorică și prin voința întregii na
țiuni, misiunea de a conduce desti
nele țării, de a înfăptui socialismul 
și comunismul pe pătnintul Româ
niei, Partidul Comunist Român își 
întemeiază intreaga sa politică pe 
principiul fundamental al construirii 
socialismului cu poporul și pentru 
popor. Corespunzător acestei con
cepții, îndeosebi după Congresul al 
IX-lea al partidului, fiind înlăturate 
dogme și șabloane cate nu cores
pundeau Condițiilor țării noastre, a 
fost creat un sistem politic unic in 
felul său. Care asigură participarea 
democratică a mdselor la exerci
tarea puterii in ’stat, la conducerea 
societății. Proiectul Programului-Di- 
rectivă și Tezele pentru Congresul al 
XIV-lea, orientările formulate de to
varășul Nicolae Ceaușescu. secretarul 
general al partidului, subliniază sar
cinile organelor și organizațiilor de 
partid pentru perfecționarea și asi
gurarea funcționării reale, efective 
a tutor or verigilor sistemului demo
crației socialiste. Acționind în 
spiritul acestor orientări, Comitetul 
Municipal de Partid Timișoara por
nește de la faptul că sporirea atri
buțiilor, răspunderilor și, in 
consecință, a drepturilor de decizie 
ale organelor de conducere din în
treprinderi. instituții și unitățile 
administrativ-teritoriale trebuie în
soțită neîncetat de sporirea capacită
ții acestora de a acționa cu un grad 
de competentă și de răspundere tot 
mal ridicat. Calitatea actului deci
zional este condiționată întotdeauna 
de profunzimea cunoașterii realită
ților. a raportului dintre necesități 
și mijloacele existente, a tuturor 
parametrilor care determină succe
sul unei acțiuni. Ținînd seama de

Activitatea echipelor de control al 
oamenilor muncii — organizată, în
drumată și condusă de consiliile lo
cale ale F.D.U.S. — este normată de 
un statut care este. în același timp, 
lege de stat : Legea nr. 6 din 1972. 
De unde șt caracterul obligatoriu — 
nu benevol — al măsurilor de solu
ționare a constatărilor șl propune- 
rilbr făcute de acestea. Obligație le
gală care, de fapt, determină efi
cienta controlului exercitat de echi
pele de oameni ai muncii. Instituția 
controlului exercitat de oameni ai 
muncii, ca și întregul sistem al de
mocrației muncitorești-revolutio- 
nare. a apărut ca urmare a necesi
tății obiective de a se asigura parti
ciparea directă a oamenilor muncii, 
a cetățenilor la aplicarea neabătută 
a legilor tării. Desigur, nu este sub
estimat rolul controlului de specia
litate (financiar, 
economic etc.), 
dar experiența a 
dovedit că acțiu
nile de control al 
oamenilor mun
cii, bazate pe cu
noașterea îndea
proape a cerințe
lor de zi cu zl 
ale vieții, cuprin- 
zind un larg e- 
vantai de aspec
te ale activității, 
merg direct la 
țintă, dezvăluind 
nu numai minusurile existente în 
unitățile supuse controlului, ci in- 
dicîrțd și cauzele care generează lip
surile și neajunsurile. Este insă evi
dentă, în același timp. tendința 
unor factori din unitățile supuse 
controlului de a escamota consta
tările șl propunerile făcute, de a 
tărăgăna aplicarea măsurilor ce se 
impun. Tocmai de aceea e nevoie de 
o atitudine mult mai fermă din par
tea tuturor factorilor îndrituiți de 
lege față de cei care, subestimînd 
rolul controlului oamenilor muncii, 
diminuează eficiența acestuia intr-o 
formă sau alta. De fapt, de acest 
control se tem indisciplina, incorec
titudinea. indolenta si alte atitudini 
ce contravin legilor tării, intereselor 
societății. Faptul ignorării sau sub
aprecierii activității de control al 
oamenilor muncii semnifică nu nu
mai nesocotirea uneia sau alteia din 
echipele respective, nici chiar nu
mai o fugă de critică, ci nerespec- 
tarea unor principii de bază ale de
mocratei noastre socialiste.

Un rol de mare importantă în ur
mărirea modului de rezolvare si va
lorificare a propunerilor făcute de 
echipele de oameni ai muncii in ur
ma acțiunilor de control, deci de 
asigurare a eficientei acestora, re
vine comisiilor de coordonare si în
drumare a echipelor de control al 
oamenilor muncii, din cadrul consi
liilor locale ale F.D.U.S.

La Suceava, președintele respec
tivei comisii munic na'e. tova-ă ul 
loan Verciuc. ne spune că anul tre
cut. în urma controalelor efectuate, 
au fost înregistrate 760 constatări și 
propuneri, din care au fost soluțio

suceava: Din activitatea echipelor de control al oamenilor muncii 
Constatările nu sînt pentru dosare, 
ci pentru îmbunătățirea activității

toate acestea, am orientat organele 
și organizațiile de partid'din muni
cipiul nostru să asigure buna pregă
tire și desfășurare a adtinărilor ge
nerale ale oamenildr muticii, 3a 
întrunirilor consiliilor oamenilor 
muncii, să îndrume îndeaproape ac
tivitatea organizațiilor de masă și 
obștești, pentru sporirea contribu
ției lor specifice la burtul mers al 
treburilor din fiecare unitate, să 
unească intr-un singur șuvbi ener
giile și capacitatea tuturor oameni
lor muncii pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor de plan.

Marla Toma, maistru, Șecfetar ‘al 
comitetului de partid de la între
prinderea de Confecții Bacău : în 
tot Ce întreprindem pornim de 

’la faptul că democrația econo
mică socialistă este o parte com
ponentă a democrației mUncito- 
fă^ti-revoluționăre și asigură, 'atît 
la nivelul Unităților, <elț și la 

<c'el al economiei națio'nale, par
ticiparea oamehilbr muneil, în 
calitatea lor de proprietari, produ
cători și beneficiari, la elaborarea 
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deciziilor și înfăptuirea lor. Așa 
după cum ne-a cerut tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Plenara din 
27—28 iunie a.c., milităm cu con
secvență pentru ca autoconducerea 
și Autofinanțarea să asigure aplica
rea fermă a normelor economico- 
financiare, a principiilor de for
mare a preturilor, a rentabilității, 
luptând împotriva manifestărilor de 
stagnare și imobilism, a fenomenelor 
de proastă gospodărire. în fond, 
întărirea răspunderii, a ordinii și 
disciplinei constituie o trăsătură 
fundamentală a democrației munci- 
torești-revoluționare, creează cîmp 
larg de acțiune inițiativei, conștiin
ței înaintate pe care ne străduim să 
o formăm la toți membrii colectivu
lui nostru. Astfel, ținînd seama de 
unele neajunsuri in activitatea or
ganizației sindicale și a celei de ti
neret, ne vom preocupa mai înde
aproape de îndrumarea acestora că
tre o muncă mai vie. mai eficientă, 
mai apropiată de oameni și de ce
rințele lor.

Considerînd că democrația Inter
nă de partid este o componentă 
inseparabilă a democrației muncito- 
rești-revoluționare, acționăm pen
tru perfecționarea continuă a activi
tății comitetului de partid și a orga
nizațiilor de bază, folosirea eficientă 
a pirghiilor muncii politico-organi- 
zatorice. implicîndu-ne concret și de
plin in aspectele esențiale ale mun
cii din toate domeniile. Tocmai de 
aceea ne stimesc nedumerirea unele 
concepții din alte țări privind „di
minuarea rolului conducător al 
partidului", pe care le considerăm 
falimentare, dizolvante. profund 
dăunătoare cauzei socialismului și 
democrației. în ce ne privește, așa 
cum partidul nostru își îndeplinește, 
la nivelul întregii țări, rolul său 
conducător, funcția sa de centru vi
tal al națiunii, și organizația noas
tră de partid își va afirma prin fap
te. prin implicare, prin asumarea 
răspunderilor rolul conducător în 
cadrul colectivului, asigurînd, tot
odată, funcționarea tot mai bună a 

nate 686. Ce înseamnă probleme 
soluționate ? Iată doar cîteva din 
ele : renovarea și igienizarea unor 
unități comerciale, introducerea unor 
trasee suplimentare pentru trans
portul în comun. înlăturarea la timp 
a unor deficiențe la construcția ci- 
torva blocuri din cartierul Obcini
lor... Desigur, lista acestora ar pu
tea continua, dar fiecare din ele 
demonstrează valoarea socială a pro
punerilor echipelor de control al oa
menilor muncii. Se bucură însă în
totdeauna aceste propuneri de tra
tamentul cuvenit ? Se iau oare, de 
fiecare dată, măsurile necesare — 
ferme și operative — pentru înlă
turarea neajunsurilor sesizate, pen
tru aplicarea — potrivit legii — a 
propunerilor făcute ?

Reținem din raportul de activitate 
al comisiei pe anul trecut o consta

tare aparent îmbucurătoare : „...con
ducerile unităților controlate au fost 
receptive" la sesizările si propune
rile făcute. In ce constă insă ..re
ceptivitatea" ? Căutăm argumente 
care să-i justifice evidențierea. Pri
mul ar fi aplicarea unor măsuri ad
ministrative. O șefă de unitate a 
fost înlocuită din funcție, alta sanc
ționată cu diminuarea retribuției, 
un al treilea mutat disciplinar etc.

Da. actul de neglijență, de inco
rectitudine trebuie sancționat potri
vit legii. Dar in același timp se 
impun acțiuni de depistare a me
diului în care s-a comis acest act. 
a condițiilor care au favorizat aba
terile de la lege, măsuri de asa
nare a terenului pentru a se înlă
tura cauzele ce l-au generat. Alt
fel. actul administrativ devine stil 
de muncă exclusiv administrativist.

Supunem interlocutorului cîteva 
din numeroasele constatări înscrise 
în procesele-verbale de echipele de 
control. Ce s-a ales, de exemplu, din 
cele sesizate anul trecut in legătură 
cu situația din unitatea de desfacere 
a legumelor si fructelor nr. 004. 
strada George Enescu ? Era vorba 
de un întreg conglomerat de încăl
cări ale regulilor comerciale, dosiri 
de mărfuri, starea igienico-sanitară 
a unității mai mult decit precară, 
comportarea necuviincioasă a ges
tionarei... Echipa de control consem
nase, de altfel, o întrebare deloc re
torică : „De ce controlul sanitar 
menționează că în această unitate 
totul este în ordine, cînd lucrurile 
nu stau așa nici pe departe ?“ Con
semnarea din procesul-verbal nîcî 
măcar nu fusese... citită, iar despre 

tuturor verigilor democrației munci- 
toreștl-fevolutionare.

Spiritul revoluționar 
al participării reale, efective

Dumitru Iftode, turnător-formator 
la întreprinderea „23 August" din 
Sâtu Măre : Democrația noastră so
cialistă nu este o „democrație a vor- 
beibr", a „pălăvrăgelii burgheze", ci 
o democrație a faptelor, a realități
lor. Ce fel de democrație poate fi a- 
ci?iea în care nu este asigurat drep
tul fundamental la muncă, în care 
într-o parte se adună bogăția, iar in 
alta crește sărăcia? Șomajul și ine
galitatea nu pot trăi la un loc cu 
democrația, oricit de frumos colora
tă ar fi firma, oricit de țipătoare ar 
fi reclama, oricit de răsunător ar 
bate tobele propagandei burgheze ! 
Iar lecții de democrație nu primim 
decît de la propria noastră expe
riență de viață, care ne arată că avem 
un sistem bun, pe care-1 putem face 
să funcționeze din ce în ce mal 

bine, prin strădania fiecăruia din
tre noi. De pildă, eu, cind am fost 
ales, la începutul acestui an, în con
siliul oamenilor muncii, mi-am dat 
seama că trebuie să-mi însușesc și 
mai profund o serie . de cunoștințe 
economice, că trebuie să cunosc mai 
bine realitățile întreprinderii, pentru 
a participa în deplină cunoștință de 
cauză la elaborarea deciziilor și în
făptuirea lor. Cînd ești ales într-un 
for democratic trebuie să-ți asumi 
răspunderea, să acționezi, nu să fii 
un simplu spectator sau să ai un rol 
de „reprezentare". Adică trebuie să 
te angajezi deplin, să participi efec
tiv. Iar expresia cea mai înaltă a 
participării noastre este, în momen
tul de față, hotărîrea întregului co
lectiv ca planul anual să fie reali
zat integral pină la Congresul al 
XIV-lea.

Ștefan Burghelea. președintele Co
operativei Agricole de Producție 
Luncavița, județul Tulcca : Aș porni 
de la un faRt. Cooperativa noastră 
a devenit rentabilă din anul 1984. 
Cum am dobîndit această realizare? 
Prin folosirea marilor avantaje ale 
agriculturii socialiste și respectarea 
fermă a democrației cooperatiste. 
Unele necazuri pe care le-am avut 
în trecut se datorau și faptului că 
oamenii nu erau consultați in per
manență, că nu se ținea întotdea
una seama de părerea lor. Redresa
rea cooperativei a început cu îmbu
nătățirea activității organizației de 
partid, care s-a preocupat de ridica
rea nivelului de conștiință și parti
cipare al oamenilor, de stimularea 
inițiativei, a spiritului gospodăresc. 
In scurt timp au prins viață propu
nerile cooperatorilor privind dez
voltarea echilibrată a sectoarelor de 
producție, generalizarea experienței 
înaintate în cultivarea pămintului și 
creșterea animalelor. introducerea 
planurilor de venituri și cheltuieli 
pe ferme, crearea unui puternic sec
tor al industriei mici. Aș putea da 
multe date, dar mă voi mărgini la 
una singură, care cred că spune to
tul: în ultimii ani s-au reîntors in 
cooperativa agricolă sute de oameni 

urmările controlului interlocutorul 
află dintr-o convorbire telefonică.

Nu este un secret, escamotarea 
lispurilor. în speranța că acestea se 
vor „absorbi" de la sine, nu face 
decît să netezească drumul spre al
tele asemănătoare. In urma unui 
recent control efectuat in 67 de uni
tăți. echipele au consemnat, ală
turi de lucrurile bune, numeroase 
lipsuri și neajunsuri în gospodă
rirea fondului de marfă. în starea 
de igienă a unităților. în comporta
mentul personalului. După care co
misia de coordonare si îndrumare a 
întocmit un raport adresat consiliu
lui municipal al F.D.U.S. si altor 
organisme municipale de conducere, 
prin care se propune ca aspectele 
menționate să fie prelucrate cu con
ducerea ICSAP (întreprinderea Co
mercială de Stat pentru Alimenta

ție Publică n.r.) pentru ca aceasta 
să ia măsurjle ce se impun. Ce s-a 
intimplat înȘă mai departe ?

Solicităm răspuns tovarășului Con
stantin lloromnea. contabilul-șef al 
amintitei întreprinderi.

— încă nu s-a elaborat o hotă
rîre. de aceste constatări se ocupă 
o comisie din cadrul întreprinderii, 
care...

Deci o comisie care analizează 
constatările si propunerile... comi
siei. care urmează să ia o hotărîre. 
care... nu se știe ce va conține. În
tortocheat drum, iar pînă atilnci 
constatările și propunerile rămin în 
dosare. A urmărit oare cineva mo
dul in care conducerea respectivei 
întreprinderi tărăgănează aplicarea 
lor ? Nu. din păcate !

Un alt interlocutor. tovarășul 
Teodor Niculiță. director adjunct al 
întreprinderii Comerciale de Stat 
pentru Mărfuri Alimentare, tine să 
începem dialogul cu „constatările 
pe bune". Din păcate, asemenea 
exemple nu are la indemînă. Reve
nim deci la lipsurile și neajunsurile 
semnalate de echinel^ de control al 
oamenilor muncii în unitățile între
prinderii.

— Ce anume s-a întreprins pen
tru eradicarea lor ?

— Vinovății au fost sancționați: 
vine răspunsul.

Reprezentantul întreprinderii sus
ține. în continuare, că în toate ca
zurile „s-a acționat potrivit le°ii“ 
Dar legea respect’vă (art. 28. para
graf 3) arată că „Orenne!" de con
ducere colectivă analizc-ză ori de 
cîte ori erie conriat'rile
șl propunerile echipelor de control 

care plecaseră să lucreze în indus
trie și in alte ramuri. Iată de ce 
zic eu că democrația noastră este o 
democrație a faptelor, a oamenilor 
și că are deplină îndreptățire iubi
tul nostru conducător, tovarășul 
Nrcolae Ceaușescu — a cărui reale
gere la Congresul al XIV-lea in 
funcția de secretar general al parti
dului este o hotărîre izvorîtă din 
dragostea și recunoștința noastră — 
atunci cînd cere fiecăruia dintre noi 
să contribuie la perfecționarea neîn
cetată a formelor de participare a 
oamenilor muncii la conducere, a 
sistemului nostru democratic, al că
rui cadru generos sîntem datori să-l 
folosim din plin.

Nicolae Huțu, directorul între
prinderii „Victoria", membru al Co
mitetului Municipal de Partid Ti
mișoara: Dacă doar cițiva munci
tori nu cunosc ce s-a hotărît în con
siliul oamenilor muncii sau dacă, la 
rîndul său, consiliul nu cunoaște în 
amănunt ce s-a dezbătut și s-a pro
pus Intr-un sector de muncă, . în
seamnă că ceva nu funcționează așa 

r
cum trebuie, așa cum este lnstitu- 
ționalizat, în sistemul autoconduce- 
rii, al democrației muncitorești din 
întreprinderea noastră. Așa chiar s-a 
și intimplat la noi intr-o vreme, cînd 
propunerile muncitorilor de la „ac
cesorii metalice", privind unele as
pecte ale organizării producției și a 
muncii și ale deservirii asigurate de 
compartimentul mecano-energetic, 
nu erau luate în seamă de condu
cerea sectorului și nu ajungeau în 
consiliul oamenilor muncii. Comite
tul de partid a acționat energic, or- 
ganizînd o întrunire a tuturor oa
menilor muncii din sector cu biroul 
executiv și conducerile comparti
mentelor funcționale. S-au ascultat 
propunerile muncitorilor, s-au ana
lizat situațiile, s-au căutat împreună 
soluții, s-au stabilit termene de exe
cuție. Factorii responsabili raportea
ză periodic asupra îndeplinirii mă
surilor. Asta înseamnă că și în a- 
ce=t sector democrația muncitoreas
că a reintrat pe deplin „in dreptu
rile ei". Si mai înseamnă că buna 
funcționare a sistemului democratic 
instituționalizat depinde in mod ho- 
tărîtor de felul in care acționează 
organele și organizațiile de partid, 
comuniștii, toți oamenii muncii.

Pregătirea oamenilor — 
forța de propulsie a noului
Dr. ing. Alexandru Horea Mun

tean, directorul Combinatului pen
tru Prelucrarea Lemnului Sfintu 
Gbeorghe, membru al Comitetului 
Județean de Partid Covasna: înfăp
tuită in viață cu participarea con
știentă și prin eforturile oamenilor 
muncii pentru îndeplinirea planului 
și a obiectivelor dezvoltării econo- 
mico-sociale, democrația economică 
duce mai departe și consolidează de
mocrația politică, contribuie la în
florirea patriei. Valorificarea cît mai 
deplină a cadrului democratic insti
tuționalizat este strins legată de ni
velul pregătirii politice și profesio-

a! oamenilor muncii, stabilind mă
suri corespunzătoare pentru preve
nirea si înlăturarea deficiențelor". 
Despre asemenea analize, despre 
măsuri intr-adevăr corespunzătoare 
nu se poate însă aminti nimic, nici 
în cazul întreprinderii respective.

Șeful Autobazei nr. 1 pentru 
transportul municipal in comun, to
varășul Romică Turculeț. este gata 
să ne relateze pe larg despre schim
bările petrecute în unitatea respec
tivă. pornindu-se de la propunerile 
echipelor de control. Numai că în 
registrul unic de control al unității 
consemnările acestor echipe se în
trerup din anul 1988. Să nu mai fi 
fost acțiuni de control de atunci ? 
Procesele-verbale ale echipelor de
monstrează că au mai fost, că s-au 
consemnat numeroase neajunsuri in 
transportul sucevean în comun.

Care, nefigurînd 
în registrul unic 
de control, n-au 
fost luate în sea
mă. De ce nu fi
gurează ? Miste
rul e simplu de 
dezlegat: Ia ca
petele de linie, 
adică acolo unde 
se efectuează con
trolul, nu există 
asemenea regis
tre. De ce ?

— N-avem ga
ranția că sînt 

bine păstrate. Apoi, de ce să serje 
cineva acolo, în lipsa mea ?

— Și totuși, legea prevede pre
zenta registrelor unice de control in 
toate unitățile, nu numai în sediul 
central.

— Legea...
Scurt dialog cu tovarășul loan 

Filip, președintele Consiliului Mu
nicipal Suceava al F.D.U.S., despre 
modul în care trebuie să se acțio
neze pentru ca eficienta activității 
echipelor de control al oamenilor 
muncii să fie la înălțimea importan
tului mandat social cu care acestea 
sint învestite.

— în primul și-n primul rînd. 
consideră interlocutorul, trebuie a- 
plicată cu întreaga răspundere le
gea. atît la nivelul comisiei muni
cipale de coordonare a echipelor de 
control al oamenilor muncii, cit și 
la cel al conducerilor întreprinderi
lor și unităților vizate. Pentru că. 
trebuie sous deschis, orice aplicare 
fals „înțelegătoare", cu „larghețe" a 
legii s-a răsfrînt negativ asupra 
acestei eficiente.

Interlocutorul ne prezintă o serie 
de măsuri concrete menite să ne
tezească drumul materializării in 
viață a propunerilor formulate de 
echipele de control. Măsuri intr-a
devăr necesare, dar important este 
ca ele să nu rămînă în dosare, cum 
s-a intimplat nu în puține cazuri, 
să fie aplicate ferm si consecvent 
in intreaga activitate a echipelor de 
control al oamenilor muncii.

Laurențiu DUȚA 

nale a oamenilor, de gradul tot mai 
ridicat al conștiinței socialiste. Avind 
în vedere această necesitate, orga
nizațiile de partid din combinatul 
nostru desfășoară larg, in spiritul 
Tezelor pentru Congresul al XIV- 
lea, acțiunile de ridicare a nivelu
lui politico-ideologic, cultural și pro
fesional, acordînd o deosebită aten
ție învățămintului de partid, activi
tății de propagandă, reciclării, poli
calificării profesionale și răspîndirii 
largi a experienței și metodelor îna
intate. Așa cum prevăd documente
le partidului nostru, dezvoltarea in
tensivă a economiei, gradul ridicat 
de competitivitate a produselor ro
mânești, în general progresul din 
toate domeniile depind în mod 
hotărîtor de folosirea celor mai noi 
cuceriri ale științei și tehnicii, ale 
cunoașterii umane. Dacă noi am 
reușit să trecem pe calculator o se
rie de activități importante, să pro
movăm metode de mare eficiență, 
aceasta se datorește creării de către 
organizația de partid a unui climat 
de permanentă conectare la nou. La 
știința și tehnica înaintată.

Așa cum prevăd documentele pen
tru Congresul al XIV-lea, România 
va deveni in deceniul următor „o 
puternică forță a științei, învăță- 
mîntului și culturii". Aceasta va 
avea o influență uriașă asupra a 
milioane și milioane de oameni, va 
ridica pe o treaptă nouă democra
ția socialistă, va contribui decisiv 
la progresul neîntrerupt al patriei. 
Garanția sigură a drtfinului nostru 
mereu ascendent, al viitorului nos
tru fericit este realegerea tovară
șului Nicolae Ceaușescu in funcția 
supremă de secretar general al parti
dului, opțiune fundamentală a> co
muniștilor, a tuturor oamenilor 
muncii, a întregului popor.

loan Florean, secretar al Comite
tului Municipal de Partid Dej : An
gajarea directă a partidului în or
ganizarea și conducerea activității 
economico-sociale — latură deter
minantă a exercitării rolului său 
conducător în întreaga viață a țării 
— are drept scop înfăptuirea con
dițiilor care asigură realizarea drep
turilor social-economice fundamen
tale ale oamenilor muncii, cu precă
dere a dreptului la muncă, precum 
și înfăptuirea principiilor socialiste 
de repartiție, apărarea și dezvolta
rea proprietății socialiste — temelia 
trainică a tuturor cuceririlor noastre 
revoluționare. La nivelul municipiu
lui nostru orientăm organele și or
ganizațiile de partid către o mun
că susținută, dinamică, eficientă, 
care să asigure buna funcționare a 
formelor democratice de activitate, 
funcționalitatea autoconducerii și 
autogestiunii, participarea competen
tă și responsabilă a oamenilor mun
cii la adoptarea deciziilor și Înfăp
tuirea lor, la exercitarea controlului. 
Vom acționa în așa fel incit activi
tatea politico-educativă să aibă un 
rol mai activ în formarea concepției 
revoluționare, să devină o forță pu- 
terriică a rtiersâlui nostru înainte.

Programul-Directivă și Tezele 
pentru Congresul al XIV-lea al 
partidului deschid perspective largi, 
cutezătoare dezvoltării țării. Sînt 
obiective fundamentale a căror în
făptuire este chezășuită de realege
rea tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
funcția supremă de secretar general 
al partidului — opțiunea fermă a 
întregului popor. Sînt orizonturi 
luminoase care înseamnă progres și 
bunăstare, o viață tot maț bună și 
mai fericită pentru toți oamenii 
muncii.

Gh. ATANASIU

tv
11,30 Lumea copiilor • Telefilmoteca de 

ghiozdan. „Ursulețul Panda". Pro
ducție a Studiourilor de filme pen
tru copii din K.P. Chineză. Pre
mieră TV. Episodul 1

12.25 Sub tricolor, la datorie !
12.40 Viața satului • In Intlmpinarea 

Congresului al XIV-lea al partidu
lui — congresul marilor Împliniri 
socialiste

13,00 Telex
13,05 Album duminical
15,00 închiderea programului
10,00 Telejurnal
10.20 Cintarea Românie! • Omagiu! ță

rii, conducătorului iubit. Emisiune 
realizată în colaborare cu Consi
liul Culturii și Educației Socialiste 
șl cu Comitetul de’ cultură și edu
cație socialistă al județului Că
lărași

20.25 Film artistic. „Punct... și de la 
capăt". Producție a Casei de filme 
patru. Premieră TV. Scenariul : 
Radu F. Alexandru, Alexa visarlon. 
Regia : Alexa Visarlon

21.40 Coruri celebre din opera
21,50 Telejurnal
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19.00 Telejurnal
19.25 Ctitorit ale Epocii de aur • Dru

mul noului, drumul performanței
19,45 știința pentru toți
20,10 Tezaur folcloric
20.40 Industria — programe prioritare, 

în spiritul sarcinilor subliniate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu

M,00 Partidul șt poporul. înfăptuirea 
consecventă a principiului edifică
rii socialismului cu poporul, pen
tru popor

21.20 Din lumea capitalului
21,35 Ce-țl doresc eu țle, dulce Româ

nie l Versuri patriotice, revolu
ționare

21,50 Telejurnal

vremea
Prognoza meteorologică pentru inter

valul 3 septembrie, ora 20 — S sep
tembrie, ora 20, In țară : Vremea va ti 
tn general instabilă. Ia început in ves
tul teritoriului, apoi și in celelalte zone. 
Cerul va fi variabil, cu înnorărl mai 
accentuate in prima parte a intervalu
lui tn vestul și sud-vestui țării, apoi și 
in rest. Vor cădea ploi, care vor avea 
și caracter de aversă, pe arii relativ 
extinse in toate zonele țării, începind 
din sud-vest. Cantitățile de apă tn sud- 
vest vor depăși 20 litri pe metru pătrat 
tn 24 de ore. Vlntul va sufla slab pină 
la moderat, prezentind unele intensi
ficări in zonele vestice și estice, la În
ceput din sectorul sudic, apoi din cel 
nordic. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 8 șl 18 grade, tar cele 
maxime intre 18 și 28 de grade, mal 
coborite in a doua parte a intervalu
lui. Se va produce ceață în zona de 
munte, tn București : Vremea va fi in 
general instabilă. Cerul va fi temporar 
noros. Vor cădea ploi de scurtă du
rată, îndeosebi în partea a doua a in
tervalului. Vîntul va sufla slab pină la 
moderat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 13 șl 16 grade, iar cele 
maxime între 24 și 27 de grade, rpal 
coborite tn partea a doua a intervalului.

Muzeul memorial „Ion Creangă" din Humulești

La originea unei capodopere
Esle cunoscută prietenia care i-a 

legat pe trei dintre cei mai mari 
scriitori ai noștri : Eminescu, Slavici 
și Creangă, relațiile dintre ei con
stituind și azi un exemplu de pre
țuire, dar și de exigență reciprocă. 
Prietenia n-a umbrit cîtuși de puțin 
spiritul critic al vreunuia dintre ei. 
Opere capitale ale literaturii româ
ne s-au născut, astfel, sub îndem
nurile generoase și privirile exigen
te ale acestor scriitori preocupați ca 
prin scrisul lor să evoce viața po
porului nostru. Semnificativă, și 
mai puțin cunoscută, este. în aceas
tă privință, geneza capodoperei lui 
I. Creangă, „Amintiri din copilărie", 
strina legată de prietenia numită 
mai sus. „Amintirile..." sint scrise 
sub imperiu! stăruințelor Iui Emi
nescu și Slavici, edificați asupra va
lorii populare și naționale a genia
lului autor al lui „Harap Alb" șl, 
de aceea, relatarea, pe scurt, a îm
prejurărilor de istorie literară lega
te de nașterea acestei capodopera 
poate fi instructivă.

Creangă călătorește la București 
tn calitate de reprezentant al invă- 
țămintului primar în Consiliul Ge
neral al Instrucțiunii Publice, care 
fși ține lucrările în septembrie 1888, 
septembrie 1881 și septembrie 1882. 
Este numit pri.ntr-un Jurnal al Con
siliului de Miniștri din septembrie 
1880 pentru o pe
rioadă de trei anî 
și participă la lu
crările celor trei 
sesiuni. Proble
mele care îi rețin 
atenția în mod 
deosebit priveau schimbările în sis
temul de învățămînt și chestiunea 
manualelor didactice.

Povestitorul reia acum și legătu
rile cu Eminescu și Slavici, vechii 
săi prieteni, stabiliți la București. 
Frecventează împreună ședințele 
„Junimii" bucureștene și Maiorescu 
notează în jurnalul său prezența Iui 
Creangă la întrunirile din casa sa. 
„Miercurile noastre literare — îi 
scrie Maiorescu lui N. Gane în 22 
septembrie 1880 — se țin regulat. 
Creangă ne citește acum ceva, unul 
Gaster din Breslau ne vorbește des
pre poveștile noastre comparate cu 
cele indice și talmudice. Slavici are 
un studiu etnografic despre tran
silvăneni". Creangă frecventează șe
dințele „Junimii" bucureștene și 
in călătoriile următoare la Bucu
rești. Maiorescu notează in jurna
lul său, in 4 septembrie 1882, că I. 
Creangă povesti „cu haz multe des
pre hoțul Chetraru și despre o in
venție de măsurat apa a fiului său". 
Ședințele „Junimii" bucureștene 
stirnesc interesul lui Creangă, în
deosebi prin lectura studiului lui 
M. Gaster cu privire la poveștile 
noastre populare. Stă mărturie fap
tul că, întors la Iași, transmite in 
scrisoarea către I. Slavici, din 8 fe
bruarie 1882, „salutări și sărutări" 
deopotrivă lui Eminescu, Slavici» 
Nica și Gaster.

Călătoriile lui Creangă la Bucu
rești ocupă un loc important In bio
grafia sa și sub raport literar. Po
vestitorul își încetase activitatea li
terară incă în 1878. după publicarea 
poveștilor. O reia cu povestirea Moț 
Ion Roată fi Unirea, pe care o pu
blică In Albumul macedo-român 
scos de V. A. Urechia în 1880. Con
vorbirile cu Eminescu și Slavici ii 
determină să stăruie în munca li
terată. Slavici compusese cu puțin 
mai înainte Budulea Taichii. lucra 
plin de zel la Moara cu noroc și 
pregătea pentru tipar volumul No
vele din popor, care se înscrie ca 
unul din momentele importante in 
evoluția prozei românești. Eminescu 
dă la lumină, una după alta. Scri
sorile și trece la elaborarea Lucea
fărului, poem care avea să apară 
in Almanahul Societății „România 
Jună“ din Viena în aprilie 1883. 
I. Slavici publică Budulea Taichii în 
„Convorbiri literare" in iunie-iulie 
1880 și Creangă vine la București 
cu lectura proaspătă a nuvelei. Sla
vici îi cere părerea asupra ei. „Cît- 
va timp după publicarea în Convor
biri literare a nuvelei Budulea Tai
chii — scrie 1. Slavici în Amintirile 
sale — m-am întilnit cu loan 
Creangă la București și am petre
cut împreună cu Eminescu cîteva 
seri la rindul.

Centenar Ion Creangă

Autonomie
(Urmare din pag. I)
s-a grăbit momentul primilor kilo
wați și la Piatra Bulz, și la Boga 
II. Aici reținem mărturisirea prima
rului comunei Pietroasa, Cornel Ma
tei: „Pîriul Boga, afluent de munte 
al Crișului Pietros, curge prin vadul 
pe care și l-a tăiat în stincă de sute 
și sute de ani. Nu știu să-1 fi băgat 
cineva in seamă, in afară poate de 
drumeții care și-au răcorit fruntea 
ori și-au potolit setea sau de păsto
rii care coborau cu vitele la adăpat. 
Și iată-1 acum pus să învîrtească 
mai multe turbine, în trepte, mai 
Intii la Piatra Bulz, apoi la Boga, la 
confluența cu Valea Galbenei, adu- 
cindu-ne lumină și energie electrică 
pentru toate cele de folosință din 
gospodărie. în Pietroasa și Buntești. 
Și ce e mai important, nu numai 
pentru necesarul celor două comune".

Saltul de la ideea gospodărească 
locală la aplicarea ei pe scara largă 
nu se putea produce fără un cores
pondent in activitatea de organizare 
desfășurată de factorii responsabili, 
începind cu analize la fața locului, 
schimburi de experiență, construirea 
unor instalații-model pentru folosi
rea surselor de energie neconvențio
nale și pină la modificarea revolu
ționară a concepției unor oameni cu 
privire la valorificarea fiecărei sur
se de energie neconvenționale, orlcît 
de mică ar părea. Pentru că numai 
astfel, înțelegînd importanța deose
bită a dezvoltării bazei energetice a 
țării prin valorificarea superioară a

Viind vorba la Budulea Taichi, el 
a stat pe gînduri mai înainte ds 
a-șl fi dat părerea.

Căuta ceva potrivit în «sacul cu 
minciuni»-.

— De ! zise-n cele din urmă. îmi 
place și mie, dar cică era odată un 
flăcău care se-ndrăgostise rău de 
tot de o fată. Frumoasă însă, fata 
s-a măritat la oraș, după altui, mai 
bogat, care putea să-i facă toate 
voile, și bietul flăcău a rămas cu 
inima friptă și plină de amar. Peste 
cîtva timp însurățeii s-au întors in 
sat ca să-și vadă ea părinții și el 
socrii. Era gătită, spelcuită și su
lemenită de nu mai știai cum să te 
uiți la ea. -Nu eaia pe care o știam 
eu !» își zise cu inima ușurată.

L-am înțeles Eminescu și eu.
— îți pare Budulea prea spilcuit, 

Intîmpină Eminescu.
— Nu prea, dar cam, răspunse 

Creangă. Și dacă e vorba, așa prost 
cum sînt. vi-1 dau mai bine gata.

Am stăruit s-o facă, și două zile-n 
urmă mi-a citit prima parte a 
Amintirilor lui, care e fără-ndoială 
una din cele mai prețioase ereațiuni 
in literatura noastră".

Evocarea lui Slavici este în spiri
tul conduitei lui Creangă și consti
tuie un document de prirn-ordin 
privind geneza capodoperei prozato

rului moldovean. 
Avem de făcut 
totuși o observa
ție. Povestitorul 
scria foarte greu 
și nu cunoaștem 
și alte momen

te de „spontaneitate" In mun
ca sa literară. Creangă ține să 
facă cunoscut că Amintirile din 
copilărie aveau Legătură strinsă cu 
călătoriile sale Ia București. își 
datează Amintirile din copilărie, 
prima parte, la care se referă Sla
vici — București. I860, septembre. 
Această primă parte se publică în 
„Convorbiri literare" la 1 ianuarie 
1881 și Creangă trimite de la lași 
un exemplar din revistă și lui Emi
nescu și Slavici la București. Face 
In text indreptărj. spre a fi repro
dus in „Timpul", și cere să-i fie ex
pediate la Iași numerele respective 
din ziarul bucureștean. Eminescu 
și' Slavici răspund cu promptitudi
ne și publică Amintirile în patru 
numere (nr. 7, 12/23 iinuarie — 10. 
15/27 ianuarie 1881). Creangă dă 
gata spre primăvară și partea a 
doua a Amintirilor din copilărie, pe 
care Ie publică tot tn „Convorbiri 
literare" in aprilie 1881, insă de astă 
dată nu Ie mai datează. Eminescu 
ți Slavici reproduc și această parte 
în „Timpul" în mai 1881. Creangă 
publică în „Convorbiri literare", 
după întoarcerea de la sesiunea 
Consiliului General al Instrucțiunii 
din septembrie 1881, partea a 
treia a Amintirilor din copilărie, 
pe care ține, din nou. să le dateze: 
București, 1881. septemlrre. Men
țiunile pe care le face Creangă nu 
ne îndreptățesc să susținem că si-a 
scris partea I și a III-a a Amintiri
lor din copilărie în București. între 
mențiunile respective și data apa
riției se scurge o jumătate de an. 
Povestitorul își scrie Amintirile din 
copilărie in aceste intervale de 
timp — septembrie 1880 — ianuarie 
1881 (partea I). septembrie 1881 — 
martie 1882 (partea a III-a).

Creangă iți datează Amintirile 
din copilărie pentru a arăta că lega 
geneza lor de călătoriile sale Ia 
București.

Judecind lucrurile în acest-con
text. nu este de admis că I. Crean
gă și-ar fi scris Amintirile din co
pilărie fără să fi întreprins cele 
trei călătorii la București și fără 
stăruințele lui Eminescu și Slavici 
să-și continue munca literară. Do
cumentele ne relevă, pe de altă 
parte, un excelent spirit de prețui
re reciprocă a trei dintre cei mai 
mari scriitori ai noștri. Amintirile 
din copilărie se impune să fie pri
vite, . in sfîrșit, ca o replică 
la Budulea Taichii, cum recunoaște 
și prozatorul transilvănean. Atît 
Creangă, cit și Slavici evocă viața 
poporului nostru, în condițiile spe
cifice arte.i lor, și îmbogățesc cu 
dotiă capodopere literatura noastră 
națională.

D. VATAMANKUC

energetică
surselor neconvenționale și refolosi- 
bile de energie, menite să asigure 
în următorii 2—3 ani alimentarea 
autonomă energetică a localităților 
rurale, a fermelor zootehnice și a al
tor sectoare din agricultură, gospo
darii bthoreni au pus in funcțiune 
pînă în prezent 279 instalații de bio- 
gaz cu un echivalent energetic de 
peste 4 400 tone cc/an, 177 instalații 
solare cu un aport de 1 353 tone 
cc/an, 119 instalații recuperatoare de 
energie cu un echivalent energetic 
de peste 58 000 tone cc/an și 61 in
stalații pentru utilizarea energiei a- 
peior geotermale cu un randament 
de circa 46 000 tone cc/an.

Realizările in acest domeniu din 
primul semestru al anului echivalea
ză cu bilanțul primului an din ac
tualul cincinal. în numai trei ani 
producția obținută prin valorifica
rea apelor geotermale s-a dublat, 
iar aportul instalațiilor solare a cres
cut de 5 ori.

Există deci de pe acum un bun 
prețios : experiența fruntașilor. Ex
periență ce se cere cu grijă cultiva
tă, dar mai ales generalizată, folosită 
corespunzător. Ceea ce înseamnă, in 
primul rînd. o implicare mai activă 
a consiliilor populare, a tuturor de- 
putațllor și cetățenilor pentru pu
nerea eficientă în valoare a resur
selor energetice secundare, refolosi- 
bile sau neconvenționale. a marilor 
posibilități oferite de micile resurse.

Ioan LAZA
corespondentul „Scîntsll"



SC1NTEIA — duminică 3 septembrie 1989 PAGINA 5

r

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu acest prilej Istoric — Ziua națională a tării dumneavoastră — vă rog 
să-mi îngăduiți ca, în numele poporului Zambiei, al partidului și guvernului 
și, desigur, al meu personal, să vă transmit dumneavoastră, iar prin in
termediul dumneavoastră întregului popor român, sincerele noastre feli
citări.

Noi, în Zambia, am urmărit și urmărim permanent cu deosebit interes 
și admirație extraordinarele realizări pe care România le-a obținut în ulti
mii ani sub conducerea dumneavoastră prodigioasă și dinamică.

Nutrim speranța și dorința că prietenia caldă și colaborarea strînsă care 
au caracterizat relațiile dintre țările noastre frățești vor fi, in continuare, 
consolidate și intensificate in anii ce urmează.

Vă rog să acceptați urările mele cele mal bune de sănătate și fericire 
personală, de prosperitate pentru poporul României.

K. D. KAUNDA
Președintele Republicii Zambia

■» »

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătoririi Zilei naționale, vă adresez felicitările mele și sin- 
©are urări de prosperitate poporului român.

MARIO SOARES
Președintele Republicii Portugheze

Rolul revoluționar 
al clasei muncitoare

(Urmare din pag. I)
asigurarea temeliei materiale a ega
lității economice și sociale a tuturor 
oamenilor muncii, fără deosebire de 
naționalitate, la creșterea numerică 
a clasei muncitoare 
tării.

Repartizarea justă 
producție, în primul 
triei, pe întreg teritoriul țării con
stituie una din marile realizări ale 
construcției socialiste, care asigură 
condiții de muncă pentru oamenii 
muncii din toate zonele și județele 
tării, ridicarea gradului general de 
civilizație materială și 
condiții pentru realizarea 
egalității în drepturi între 
tenii patriei, fără nici o 
în cele două decenii 
trecut de la adoptarea legii cu pri
vire la noua organizare teritorial- 
adrninistrativă au fost create aproa
pe .....................
in 
de 
cu 
de 
tentialul economic al țării și au avut

s, schimbări înnoitoare in condi- 
.e de muncă și de viață ale clasei 

.nuncitoare. Principala forță so
cială a progresului în societatea 
noastră, clasa muncitoare și-a sporit 
ponderea și în viata economică a tă
rii. reprezentind în prezent mai mult 
de jumătate din totalul populației 
active. O asemenea creștere semni
ficativă, atît din punct de vedere 
numeric, cit și al nivelului de pre
gătire profesională constituie con
secința legică a înaintării societății 
■noastre pe calea edificării unei eco
nomii socialiste moderne, a dezvol
tării și întăririi continue a proprie
tății socialiste. „Ca urmare a dez
voltării puternice a industriei, releva 
în acest sens secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în Expunerea din 
28 noiembrie 1988. clasa muncitoare 
a cunoscut o creștere continuă. S-a 
ridicat nivelul de pregătire generală 
— profesională, tehnică și culturală 
—• a oamenilor muncii. După cum a 
demonstrat cu putere viața — ade
văratul judecător. — clasa muncitoa
re și-a îndeplinit și își îndeplinește 
cu cinste rolul de clasă socială con
ducătoare a întregii societăți. Fa re- 

ezintă astăzi cea mai puternică 
rță socială — și. în perspectiva 

anilor 2000, ea va continua să se dez
volte atit numericește, dar mai cu 
eeamă din punct de vedere al pre
gătirii generale”. Schimbări înnoitoa
re au înregistrat și celelalte clase 
și categorii sociale. Societatea noas
tră socialistă, alcătuită azi în exclu
sivitate din clase și categorii socia
le de oameni ai muncii, se caracte
rizează prin alianța și unitatea tot 
mal strînsă a acestora — importan
tă forță motrice a progresului eco- 
nomico-social. Se desfășoară și se 
va intensifica în viitorii ani procesul 
de omogenizare socială, care va duce, 
în cele din urmă, la formarea no- 
porului unic muncitor al societății 
comuniste.

Trăsăturile înaintate, spiritul re
voluționar care este propriu clasei 
muncitoare și pe care îl imprimă în
tregii societăți, consecvența și fer
mitatea, conștiința politică înain
tată a clasei muncitoare influențea
ză astăzi decisiv întregul proces de 
construcție socialistă din țara noas
tră. Exprimînd aspirațiile și idealu
rile întregii națiuni, clasa muncitoa
re din țara noastră unește în jurul 
său toate clasele și categoriile so
ciale pentru realizarea intereselor 
lor fundamentale, comune, proces în 
care se realizează în mod obiectiv 
armonizarea intereselor specifice ale 
diferitelor categorii sociale cu inte
resele și cerințele generale ale so
cietății socialiste. Se poate spune de 
aceea că toate înfăptuirile poporului 
nostru din anii revoluției și con
strucției socialiste reliefează puter
nic spiritul revoluționar ai clasei 
muncitoare, capacitatea ei creatoa
re, faptul că își îndeplinește cu cin
ste rolul istoric de a conduce în
treaga națiune pe calea edificării 
unei societăți noi, a dreptății și ega
lității, calea progresului multilate
ral al țării noastre.

Evoluția partidului, centrul vital 
al națiunii noastre, se află ea însăși 
în indisolubilă legătură cu schimbă
rile din societate, inclusiv cu cele 
din sfera structurii sociale și de 
clasă. O analiză a relației dintre di
namica partidului și aceea a struc
turii sociale permite evidențierea a 
cel puțin două aspecte care anga-

in toate zonele

a forțelor de 
rind a indus-

spirituală, 
în fapt a 
toți cetă- 
deosebire.
care au

2 000 de întreprinderi, amplasate 
centrele vechi și în cele peste 180 
noi platforme industriale. O dată 
dezvoltarea puternică a forțelor 
producție a sporit continuu po-

jează procesul păstrării și Întăririi 
caracterului muncitoresc al 
dului.

Este vorba. In primul : 
lărgirea bazei muncitorești 
tății noastre, proces social 
care implică în mod necesar în pla
nul vieții politice creșterea număru
lui și ponderii muncitorilor în 
partid. In prezent, din cei peste 3,8 
milioane de membri ai partidului, 
circa 55 la sută sînt muncitori, ceea 
ce înseamnă peste 2 milioane de 
persoane, aproape dublul efectivu
lui total al clasei muncitoare din 
anul 1948. Totodată, ca urmare a 
creșterii nivelului de pregătire pro
fesională, științifico-tehnică, cultu
rală și de conștiință socialistă, revo
luționară al clasei muncitoare, al 
celorlalte clase și categorii sociale 
s-au creat premise favorabile pentru 
ridicarea pe trepte tot mai înalte a 
calității de membru al partidului — 
condiție esențială a sporirii continue 
a rolului conducător al partidului în 
societate, a păstrării si întăririi ca
racterului său revoluționar. Prezen
ta muncitorilor în partid. în orga
nele de conducere, sublinia în acest 
sens tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
este garanția spiritului revoluționar, 
garanția mersului ferm spre socia
lism. spre comunism. Iată de ce cla
sa muncitoare va reprezenta și în 
viitor principala forță socială a so
cietății noastre, dezvoltarea științei 
și tehnicii determinînd sporirea șl 
nu diminuarea rolului ei în progre
sul societății românești pe calea 
socialismului și comunismului.

Aceste procese sociale obiective 
evidențiază că transformarea parti
dului în etapele noi ale procesului 
revoluționar de edificare a noii so
cietăți în partid al intregulud popor 
are loc nu prin pierderea sau ate
nuarea caracterului său muncitoresc, 
ci prin însușirea de către toate cla
sele și categoriile sociale a idealu
rilor revoluționare ale clasei munci
toare. Ca partid al elasei muncitoa
re — ințelegind prin aceasta partid 
al întregului popor, al întregii na
țiuni — Partidul Comunist Român 
iși îndeplinește și va îndeplini întot
deauna misiunea istorică pe care 
și-a asumat-o de a conduce națiunea 
noastră spre înaltele culmi de 
greș și civilizație prefigurate 
Programul său, în documentele 
caracter 
pregătirea 
aflate azi 
popor.

parti-
rînd, de 
a socie- 
profund,

pro- 
in 
cu 
in 
și

programatic adoptate 
Congresului al XIV-lea 
in dezbaterea întregului

Cont. univ. dr. 
Viorel POPESCU

teatre
0 Teatrul Național (14 7171, Sala 
mare) : Hagi Tudose — 18 : (sala Am
fiteatru) : Cineva te iubește... — 18 ; 
(sala Atelier) : Autograf — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Pluralul 
englezesc — 18,30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Bă- 
trîna și hoțul — 19
S Teatrul ,,Nottara“ (59 31 03. sala 
Magheru) : Scapino —• 18
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Pescărușul — 18,30

Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(15 56 78, grădina Boema) : Bună 
scara, Boema ! — 19

încheierea recoltării unor culturi
si obținerea de producții mari la hectar

In telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, comitetele județene de partid Olt, Buzău și Galați raportează 
terminarea recoltării culturilor de floarea-soarelui și obținerea de pro
ducții mari la hectar — 6 010 kg, 5 450 kg și respectiv 5 420 kg. Aceste 
recolte bogate — se evidențiază în telegrame — reprezintă o grăitoare 
dovadă a justeții politicii agrare a partidului și statului nostru, a avan
tajelor oferite de marea proprietate socialistă, a grijii manifestate pentru 
dezvoltarea acestei ramuri de bază a economiei naționale. Telegramele 
relevă că în anii construcției socialiste, cu deosebire în epoca inaugu
rată de cel de-al IX-lea Congres al parțidului, agricultura a beneficiat 
de un important sprijin material, ceea ce a permis modernizarea dotării 
materiale, amenajarea pentru irigații a unor întinse suprafețe de teren. 
Este subliniat, de asemenea, aportul cercetării științifice 
a creat soiuri și hibrizi de înaltă productivitate, precum 
metode de lucru de eficiență sporită, ceea ce a făcut 
această inestimabilă bogăție a țării, să devină de la un 
productiv.

In continuarea telegramelor se arată că în această

românești, care 
și tehnologii și 
ca pămîntul, 

an la altul mai

perioadă lucră
torii ogoarelor acționează pentru eliberatul terenurilor de resturi vegeta
le, efectuarea arăturilor, recoltatul și valorificatul legumelor și fructelor, 
stringerea și depozitarea furajelor. O deosebită atenție este acordată 
finalizării pregătirilor pentru campania agricolă de toamnă. Forțe însem
nate sînt concentrate la recoltarea sfeclei de zahăr și transportarea ei la 
unitățile de industrializare, la stringerea cartofilor, ca și la alte lucrări 
de sezon.

Toți oamenii muncii de la sate — se arată în telegrame — muncesc 
cu dăruire și responsabilitate pentru a asigura producții mari la toate 

aculturile, sporindu-și în acest fel contribuția la dezvoltarea generală 
țării, la creșterea nivelului de trai al întregului popor.

LA FLOAREA-SOARELUI
• Județul Olt - 6 010 kg la hectar
• Județul Buzău - 5 450 kg la hectar
• Județul Galați - 5 420 kg la hectar

UNITĂȚI CU PRODUCȚII MARI LA HECTAR
LA FLOAREA- 

SOARELUI
IN JUDEȚUL OLT

• întreprinderea Agricolă 
Stat Brebeni — 6 115 kg 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Crimpoaia — 6 100 kg 
la hectar

de 
la

Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Valea Mare — 6 096 kg 
la hectar
Cooperativa Agricolă 
ducție Șerbănești — 
la hectar
Cooperativa Agricolă
ducție Stoicănești — 6 075 kg 
la hectar
Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Radomirești — 6 043 
kg la hectar

de Pro-
6 090 kg

de Pro-

MUREȘ : Condiții sporite de confort
în județul Mureș, rețeaua urbană 

a teritoriului a cunoscut, asemenea 
întregii țări, o dezvoltare și diver
sificare continuă. Fată de numai 
patru orașe în 1956 și 5 orașe în 
1966. județul Mureș are în prezent 
— în urma reorganizării adminis- 
trativ-teritoriale a tării din 1968 și 
a Legii privind îmbunătățirea orga
nizării administrative a teritoriului 
patriei adoptată în acest an de 
Marea Adunare Națională — șapte 
orașe, din care două sînt municipii. 
Prin înscrierea localităților Sovata 
și Luduș și. mai nou. a Iernutului 
în rîndul orașelor, standardul de 
viată al locuitorilor a crescut sim
țitor. Să amintim că numai în ulti
mii 24 de ani. în localitățile urbane 
ale județului au fost date în folo-

sință. din fondurile statului, peste 
65 000 apartamente. Au fost înălțate 
noi ansambluri de locuințe — ade
vărate „orașe în oraș”. Așa sint, 
între altele, marile cartiere „Tudor 
Vladimirescu”. „1848“, „7 
brie” din Tîrgu Mureș. „6 
„Tîmava” din Sighișoara, 
blicii”, „Unirii” din

Noiem- 
Martie”, 
„Repu- 
Reghin, 

„Seuca”. „Șoimilor” din Tîrnăveni, 
„Gării” și „23 August” din Luduș, 
„Mihai Eminescu”. „Turturelelor” 
din Sovata și ansamblul arhitecto
nic din centrul Iernutului. cel mai 
tînăr oraș, care însumează peste 800 
apartamente. De remarcat că o dată 
cu înălțarea acestora s-a realizat 
si echiparea teritoriului cu dotări 
tehnico-edilitare corespunzătoare. 
(Gheorghe Giurgiu).

Legumele și sănătatea
Marea varietate de legume din 

acest sezon oferă posibilitatea rea
lizării unei alimentații diversificate. 
Se știe însă că același aliment poate 
fi util sau dăunător în măsura în 
care el este consumat în mod a- 
decvat și proaspăt sau în exces și 
alterat, ca urmare a nerespectării 
unor măsuri de igienă în ce privește 
prelucrarea lui corespunzătoare sau 
păstrarea în astfel de condiții incit 
să nu fie contaminat cu microbi sau 
virusuri. Dar chiar și în condițiile 
in care au fost luate toate măsu
rile de igienă necesare pot să apară, 
la unele persoane, suferințe digesti
ve legate de consumul unor produse 
de sezon. De aceea este util să cu
noaștem cîteva din măsurile de pre
venire a bolilor digestive, reguli de 
igienă pe cit de simple, pe atît de 
eficiente. La acestea se referă în 
continuare conf. dr. Alexandru 
Oproiu, șeful clinicii de gastroen
terologie și director al Spitalului 
clinic Fundeni.

Dintre bolile digestive cronice 
este cazul să amintim în special a- 
fecțiunile intestinale cronice, dife
ritele tipuri de enterite, colita ulce
roasă hemoragică și alte tipuri de 
enterocolite. In afară de acest grup 
de afecțiuni, trebuie luate In consi
derare infecțiile acute ale tubului 
digestiv, in special cele de tip bac- 
terian și viral produse deci de dife
riți microbi ori de virusuri care pot 
să apară cu o frecvență mai mare 
dacă nu se respectă măsurile sau 
regulile de igienă corespunzătoare. 
Sînt deci boli digestive produse 
prin consumarea de alimente alte
rate ori contaminate cu diferiți mi
crobi (salmonele, stafilococ, strepto
coc etc.) sau cu virusuri.

Pentru prevenirea sau evitarea 
infecțiilor acute intestinale se reco-

mandă păstrarea alimentelor la rece, 
in condiții de igienă și consumarea 
legumelor și a fructelor numai după 
ce au fost foarte bine spălate, sub 
jet de apă curată. Obiceiul de a 
mînca fructele sau legumele numai 
după ce au fost foarte bine spălate 
trebuie să devină un reflex, o obiș
nuință, o regulă de viață începind 
din copilărie. Se știe că toți copiii 
sînt tentați să consume fructele așa 
cum le găsesc în natură. Or, de 
multe ori fructele sau legumele pot 
fi tratate prin stropiri cu diferite

OMUL Șl 
VIAȚA RAȚIONALĂ

substanțe împotriva dăunătorilor, 
ceea ce impune, de asemenea, spă
larea acestora înainte de a le con
suma. In ce privește apariția unor 
tulburări digestive, atitudinea co
rectă terapeutică este diferită în 
funcție de prezența sau de absența 
febrei. In cazul cînd acest deranja
ment intestinal este însoțit de fe
bră, cauza este de natură microbia- 
nă sau bacteriană aproape sigur. 
Bolnavul, in această situație, tre
buie să se prezinte neapărat la 
medic sau la spitalul teritorial de 
boli infecțioase. Dacă însă bolnavul 
nu prezifită temperatură, măsura 
cea mai simplă și mai eficientă este 
administrarea unui 
adecvat combaterii 
intestinal.

Insistăm asupra 
acești suferinzi să 
treze antibiotice sau dezinfectante

regim dietetic 
deranjamentului

recomandării ca 
nu iși adminis-

• Teatrul „Țăndărică” (15 23 77, Tea
trul de păpuși Herăstrău) : Puiul 
— 18

cine a
• Zîmbet de soare : DRUMUL SĂRIT
(31 28 13) — 15; 17: 19
• Flori de gheață : PACEA (71 30 85) 
— 15: 17; 19, COSMOS (27 54 95) — 9; 
11: 13; 15: 17; 19
• Alarmă în Deltă : PACEA — 9;
11 : 13
• Un oaspete la cină : VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17: 19
• Flăcări pe comori : POPULAR
(35 15 17) — 15; 17; 19

literatură la film : PATRIA
— 9; 11,15; 13,30; 15.43; 13 ;

roșu : SCALA (11 03 72)
15; 17: 19

• Vacanța cea mare : MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17; 19
• Cantemir : ARTA (21 31 86) — 15 ; 
17; 19
• împăcarea : TIMPURI NOI (15 61 10)
— 9: 11; 13; 15; 17: 19
e De Ia
(11 86 25)
20,15
• Sorgul
9: 11; 13;
• Program pentru copii si tineret :
DOINA (16 35 38) — 9: 11 ; 13: 15: 17: 19
• Nava lui Yang: AURORA (35 04 66)
— 9: 11: 13: 15; 17: 19. cultural 
(83 50 13) — 9: 11: 13: 15: 17: 19
• Misiunea secretă a maiorului cook: 
STUDIO (59 53 15) — 9,30: 11.30: 13.30: 
15,30; 17,30: 19.30

intestinale din proprie inițiativă, cu 
atit mai mult cu cit ele nu numai 
că nu sînt necesare, dar consumate 
in exces sau neadecvat pot să pro
voace unele neplăceri in ce privește 
rezistenta organismului față de di
ferite infecții sau să favorizeze in
stalarea unor micoze. Bolnavii in 
cauză vor recurge la un regim die
tetic în care să nu fie incluse legu
me, fructe, dulciuri concentrate și 
lapte.

Bolile cronice care se acutizează. 
aproape întotdeauna au drept cauză 
a agravării sau exacerbării lor dife
rite abateri de la regulile alimenta
re. Se știe că bolnavii cu afecțiuni 
inflamatorii cronice nu pot consu
ma cantități mari de crudități și că 
nu suportă decît cantități reduse de 
legume și fructe, care în general sint 
bogate în celuloză. în ce privește 
cantitatea exactă, aceasta nu poate 
fi prescrisă deoarece ea diferă de la 
om la om, fiecare avind un specific 
in ce privește metabolizarea legu
melor și a fructelor. Celuloza din le
gume și fructe este tolerată de fie
care organism în alt fel și de aceea 
este bine ca bolnavul să iși cunoas
că» bine propriile reacții digestive și 
să consume numai cantitățile pe 
care poate să le suporte fără conse
cințe neplăcute. Sint suferinzi care 
pot să consume jumătate kg de 
mere sau de roșii pe zi, iar alții 
nu pot suporta mal mult decît un 
măr sau o roșie. In ultimii ani, pe 
plan mondial se constată o nouă 
orientare in ce privește stabilirea 

. dietei in diferite afecțiuni digestive.
Specialiștii au ajuns la concluzia că 
nu se poate face o recomandare ge
nerală — în ce privește dieta — ci 
diferită de la bolnav la bolnav, or
ganismul fiecăruia reacționind la a- 
celași aliment — sau la modul în 
care este preparat — în mod pro
priu. Se știe că unii bolnavi de ul
cer pot consuma lapte, pe cînd al
tora le face rău. Și așa se poate 
intimpla cu fiecare aliment în par
te. De aceea, medicul sfătuiește pe 
fiecare pacient să consume din toate 
produsele, dar în mod cumpătat, 
prudent, pentru ca singur să își dea 
seama ce îi provoacă o criză sau un 
deranjament și să evite sau să con
sume moderat acel produs pentru a 
preveni orice neplăcere ori suferin
ță. Practic, fiecare om sănătos, ca 
și cei cu anumite suferințe digestive 
not beneficia de bogăția de vita
mine și săruri minerale din legume 
și fructe printr-un consum adecvat 
capacității organismului și stării lui 
de sănătate.

Elena MANTU

IN JUDEȚUL VRANCEA 
Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Tifești — 5 884 kg 
hectar
Întreprinderea Agricolă 
Stat Mărășești — 5 865 kg 
hectar
Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Moș Ion Roată — 5 858 
kg la hectar
Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Răcoasa — 5 853 kg la 
hectar

la

de 
la

ÎN JUDEȚUL GALAȚI 
Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Schela — 5 560 kg 
hectar 
întreprinderea Agricolă 
Stat Șendreni — 5 420 kg 
hectar 
întreprinderea Agricolă 
Stat Frumușița — 5 320 kg 
hectar

la

de 
la

de 
la

, ★In telegrame adresate tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, oamenii mun- . 
cii din unitățile amintite raportea
ză terminarea recoltării culturilor 
de floarea-soarelui și obținerea 
unor producții mari, superioare 
prevederilor de plan.

In această perioadă — se men
ționează în telegrame 
muncii de la 
de recoltarea 
lor destinate 
aprovizionării 
gerea și depozitarea furajelor, 
recoltarea sfeclei de zahăr 
transportarea ei, în conformitate 
cu graficele stabilite, la unitățile 
de industrializare. Importante alte 
forțe acționează la recoltarea car
tofilor. la irigarea unor culturi, 
cu deosebire a furajelor, la topi
tul. in sistem gospodăresc, al inu
lui și cinepii, la executarea altor 
lucrări în cimp și in zootehnie.

In încheierea telegramelor se 
arată că oamenii muncii din agri
cultură sînt ype deplin hotăriți să 
realizeze producții bune la toate 
culturile, 
rezultate meritorii marele 
ment din 
Congresul al XIV-lea al partidu
lui.

oamenii 
sate sînt preocupați 
legumelor și fructe- 

industrializării și 
populației, de strin- 

de 
și

întîmpinînd astfel cu 
eveni- 

viata întregii țări —

IAȘI: Dezvoltarea rețelei 
sanitare

Rețeaua sanitară a județului 
Iași cunoaște o dezvoltare deo
sebită. Numai in municipiul Iași 
s-au construit două policlinici, unul 
dintre cele mai mari spitale de pe
diatrie din țară, spitale de neuro
chirurgie și de recuperare. 4 dis
pensare, o policlinică balneară, cinci 
creșe noi. Un spital modern cu 450 
de paturi, cuplat cu policlinică, s-a 
construit și la Pașcani, iar la Tîrgu 
Frumos și Hîrlău s-au reînnoit și 
dezvoltat spitalele existente. (Ma- 
nole Corcaci).

Domnului MAURO FIORINI
Domnului MARINO VAGNETTI

Căpitani regenți ai Republicii San Marino
SAN MARINO

Cu ocazia Zilei naționale a Republicii San Marino, Imi este plăcut să 
vă adresez sincere felicitări, împreună cu cele mai calde urări de pace 
și progres pentru poporul sanmarinez prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Alteței Sale
‘ ȘEIC KHALIFA BIN HAMAD AL THANI

Emirul Statului Qatar
DOHA

Cu prilejul aniversării Zilei naționale a Statului Qatar îmi este deosebit 
de plăcut să vă adresez, in numele poporului român și al meu personal, 
sincere felicitări, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire, 
de progres și prosperitate poporului qatarez prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

HUNEDOARA: Valorificarea superioară 
a fondului forestier

Silvicultorii hunedoreni, care ad
ministrează o mare suprafață de 
pădure și pășuni, întreprind im
portante măsuri pentru gospodări
rea și exploatarea rațională a în
tregului fond forestier. în cele 17 
ocoale silvice din județ s-au între
prins și in acest an ample lucrări 
de reîmpăduriri, extinderea in cul
tură a speciilor autohtone valo
roase și de mare productivitate, 
sporirea funcțiilor de protecție a 
pădurilor și valorificarea superi
oară a resurselor fondului fores
tier. După cum ne spune inginerul

Gheorghe Tomoioagă, lnspector-șef 
al Inspectoratului Silvic Județean 
Hunedoara, de la Începutul anului 
și pînă acum s-au produs 5,8 mi
lioane puieți forestieri de tali*  
mică, mijlocie și înaltă, s-au efec
tuat lucrări de regenerări natura
le pe o suprafață de 1 175 hectare 
și amenajări de pajiști pe 12 000 
hectare. In actuala campanie de 
recoltare s-au strins pînă in pre
zent importante cantități de ciu
perci comestibile, fructe de pădure 
și plante medicinale. (Sabin 
Cerbu).

MARAMUREȘ: Realizări ale geologilor
Activitatea geologilor maramu

reșeni. desfășurată de la începu
tul anului și pină în prezent, evi
dențiază efortul mobilizator depus 
de fiecare brigadă pentru realiza
rea ritmică a sarcinilor de plan, 
pentru a pune în valoare noi re
zerve de metale utile necesare e- 
conomiei naționale. Acțicnind sub 
semnul înaltei răspunderi, luind 
măsuri ferme în vederea organi
zării corespunzătoare a muncii, in
troducerii de noi tehnologii pentru 
creșterea productivității muncii.

bilanțul eforturilor este mai bogat 
ca oricînd. După cum ne spune 
inginerul Cornel Grama, directo
rul întreprinderii de Prospecțiuni 
și Explorări Geologice, prevederi
le fizice ale planului de Ia începu
tul anului și pînă în prezent sînt 
depășite cu 671 metri liniari la ga
lerii. cu peste 200 metri liniari la 
suitori, 1 600 metri liniari la foraje, 
iar prevederile volumului total de 
finanțare sînt depășite cu 15 mili
oane lei. (Gheorghe Pârja).

Concurs de afișe pe tema economiei
In scopul stimulării creației gra

fice pe tema economiei si pentru 
realizarea unor afișe de populari
zare a ideii si avantajelor econo
misirii la C.E.C. cit mai sugestive, 
Casa de Economii și Consemnațiuni, 
în colaborare cu Uniunea Artiștilor 
Plastici, organizează, cu prilejul 
„Săptăminii economiei” — 1989, cea 
de-a XXI-a ediție a concursului de 
afișe cu tema : „Avantajele econo
misirii la C.E.C.”.

Concursul este deschis tuturor 
particinantilor. membri sau ne
membri ai Uniunii Artiștilor Plas
tici.

Lucrările pentru concurs se vor 
prezenta în formatul 70 X 100 cm, 
numai cașerate, și vor fi astfel rea
lizate incit să permită tipărirea lor 
în maximum sase culori.

Pentru cele mai bune afișe. Casa 
de Economii si Consemnatiuni a- 
cordă următoarele nremii : Pre
miul I : un libret de economii cu 
dobindă cu o depunere de 5 000 de 
lei ; Premiul II : un libret de eco
nomii cu dobindă. cu o depunere 
de 3 500 de lei ; Premiul III : un 
libret de economii cu dobindă. cu 
o depunere de 2 000 de lei ; Două 
mențiuni constînd în librete de e- 
conomii cu dobindă cu o depunere 
de 1 500 de lei fiecare.

Afișele pentru concurs se vor ex
pedia pină la data de 16 octombrie 
a.c. (data poștei) pe adresa : Casa 
de Economii și Consemnatiuni, 
București. Calea Victoriei nr. 13. A- 
fișele se vor preda împreună cu un 
plic închis pe care se va menționa 
același moto, înscris și pe spatele a- 
fișului. în plic se va introduce o 
coală de hirtie pe care se va men
ționa. de asemenea, motoul înscris 
pe spatele afișului, precum si nu
mele. prenumele si adresa exactă a 
autorului.

Casa de Economii si Consemna- 
tiuni va organiza cu prilejul „Săp- 
tăminii economiei* 4 — 25—31 oc
tombrie 1989 — o expoziție în care 
vor fi prezentate afișele selecțio
nate de juriul concursului.

Afișele care nu au fost selecțio
nate pentru expoziție pot fi ridi
cate de la Centrala C.E.C. în maxi
mum 15 zile de Ia deschiderea ex
poziției. iar cele prezentate în ca
drul expoziției oot fi ridicate în 
maximum 10 zile de la închiderea 
acesteia. Lucrările neridicate în li
mitele acestor termene nu 
păstrate.

Informații suplimentare 
organizarea concursului pot 
citate la telefonul 13 38 14/185; 181.

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
CLASAMENTUL „MARELUI PREMIU"

AL FEDERAȚIEI INTERNAȚIONALE DE ATLETISM
Confirmare a valorii sportului românesc

După cum s-a mai anunțat, pen
tru a doua oară consecutiv pri
mul loc în clasamentul „Marelui 
Premiu" al Federației internaționale 
de atletism a revenit sportivei ro
mâne Paula Ivan, care confirmă ast
fel înalta sa clasă internațională, va
loarea și tradiția semifondului ro
mânesc. In actuala ediție, Paula 
Ivan a totalizat 67 puncte, fiind ur
mată în clasamentul general al „Ma- 

i“ de Sandra Farmer 
j — 63 puncte și sovietica 
Cistiakova — 63 puncte, 
ultima cursă a compe- 

disputată în cadrul fina
la stadionul „Louis II” din 
Carlo, în prezența a 20 000

relui premiu' 
(S.U.A.) 
Galina 1

In i 
tiției, 
lei de 
Monte 
spectatori, Paula Ivan s-a impus în 
proba de o milă, fiind cronometrată 
in 4’24”96/100. Pe locurile ur
mătoare s-au situat Svetlana Ki
tova ((U.R.S.S.) — 4'25”52/100. Doina 
Melinte (România) — 4’25”56/100, 
Beverley Nicholson (Marea Britanie) 
— 4'27”19/100. Diana Richburg
(S.U.A.) — 4’27”56/100 etc. Cursa a 
avut un caracter tactic pronunțat, 
sportivele române colaborînd exce
lent. Astfel, după ce sovietica Sve
tlana Kitova s-a instalat în frunte 
Ia jumătatea distantei, Doina Me
linte a atacat cu 200 m înainte de 
sosire, după care Paula Ivan a sprin- 
tat sec la ieșirea din ultima turnan
tă, impunîndu-se clar și obținind o

victoria care i-a consolidat poziția 
de lider în ierarhia finală.

In cadrul aceleiași reuniuni fina
le, Vali Ionescu a ocupat locul 3 la 
săritura in lungime, cu rezultatul de 
6,75 m, iar Marieta Ucu (săritura în 
lungime — 6,73 m) și Alina Astafei 
(săritura în înălțime — 1,95 m) s-au 
clasat pe locul 4.

Iată ceilalți învingători : Femi
nin : lungime : Galina Cistiakova 
6,84 m ; săritura în Înălțime : Sylvia 
Costa (S.U.A.) — 1,98 m ; 400 m
garduri : Sandra Farmer (S.U.A.) 
— 54”60/100 ; 3 000 m : Yvonne Mur
ray (Marea Britanie) — 9’02”58/100 ; 
800 m : Ana Quirot (Cuba) — 
l’59”02/100 ; aruncarea greutății : 
Natalia Lisovskaia (U.R.S.S.) — 
20,03 m ; masculin : 5 000 m : Said 
Aouita (Maroc) — 13’06”36/100 — cîș- 
tigător al „Marelui Premiu" ; sări
tura cu prăjina : Rodion Gataulin 
(U.R.S.S.) — 5,70 m ; 1 500-m : Abdi 
Bile (Somalia) — 3’39”56/100; sări
tura în lungime : Larry Myricks 
(S.U.A.) — 8.54 m ; aruncarea su
liței : Steve Backley (Marea Brita
nie) — 84.76 m ; 110 m garduri : Co
lin Jackson (Marea Britanie) și To- 
nie Campbell (S.U.A.) — ambii
13”22/100 ; 200 m : Daniel Sangouma 
(Franța) — 20”23/100 ; aruncarea dis
cului : Jurgen Schult (R D. Germa
nă) — 67,48 m ; 400 m : Danny Eve
rett (S.U.A.) — 44”59/100.

BULETIN RUTIER
Informații de la Inspectoratul General al 

Direcția circulație
în tabloul rutier al ultimelor zile, 

depășirile neregulamentare au con
stituit cauza producerii mai multor 
evenimente rutiere, datorate impru
denței cu care unii automobiliști 
s-au hazardat în efectuarea unor 
asemenea manevre, fără să se asi
gure temeinic. La Medgidia, un șofer 
profesionist nu s-a asigurat la depă
șirea unui autobuz oprit in stație și 
a tamponat frontal un autoturism 
care circula regulamentar din sens 
opus, accidentîndu-1 grav pe condu
cătorul acestuia. O imprudență frec
ventă, mai ales la automobiliștii în
cepători, este nepăstrarea unei 
tanțe laterale corespunzătoare 
de autovehiculul depășit. Chiar 
unii șoferi profesioniști greșesc 
fel. a-'a cum s-a întîmplat în jude
țele Olt și Timiș.

Comportarea prudentă, preventivă, 
necesară înseamnă evitarea depăși
rilor succesive și a pendulărilor de 
ne o bandă de circulație pe alta, în
seamnă menținerea în timpul mer
sului a unei distanțe corespunzătoa
re atît lateral, cit și în față și spate, 
dar mai a’es corelarea permanentă a 
vite-’ni autovehiculelor cu intensita
tea și diversitatea traficului, cu sta-

dis- 
față 

Și 
ast-

vor ti

privind 
fi soli-

TENIS. Rezultate înregistrate In 
turul 3 al probelor individuale ale 
Campionatelor internaționale de te
nis ale 
Grabb 
6—3.
Danie
6-4 ; ____ ____
Hogstadt 6—1, 6—3, 6—3; Andre Agas
si — Neil Broad 6—3, 6—2, 6—3 ; 
Milan Srejber — Javier Sanchez- 
Vicario 6—7, 7—6, 6—4, 6—3 ; Andrei 
Cesnokov — Marty Davis 1—6. 6—3, 
6—3, 6—2 ; Emilio Sanchez-Vicario 
— Darren Cahill 6—3, 6—7, 6—4, 
6—4 ; Jimmy ' Connors — Bryan 
Shellon 6—7. 6—2. 6—2, 6—2.

FOTBAL. • In meci contînd pen
tru etapa a 23-a a campionatului 
U.R.S.S., liderul clasamentului, echi
pa Spartak Moscova, a fost ținută in 
șah : scor 0—0, pe teren propriu, de 
formația Pamir Dușanbe. Intr-o altă 
partidă, echipele Șahtior Donețk și 
Dnepr Dnepropetrovsk au terminat, 
de asemenea, Ia egalitate : 0—0.

ȘAH. înaintea ultimei runde. In 
turneul de șah pentru „Cupa mon
dială" de la Skelieftea (Suedia), con
tinuă să conducă marele maestru 
sovietic Garri Kasparov, 9 puncte, 
urmat de Anatoli Karpov (U.R.S.S.) 
și Nigel Short (Anglia) — cu cite 
8,5 puncte.

în penultima rundă, Kasparov a 
remizat cu Ribli. rezultatul de ega
litate fiind consemnat si în parti
dele Short — Karpov. Andersson — 
Korcinoi, Salov — Seirawan. Por- 
tisch — Vaganian și Tal — Hiibner,

S.U.A. : masculin : Jim 
— Goran Ivanisevici 6—1. 
6—2 ; Andres Gomez —
Visser 3—6, 6—3, 6—4.

Michael Chang — Thomas

Miliției —

rea și configurația 
niera de deplasare 
drum.

în această perioadă, frecvența 
unor porțiuni de carosabil umed im
pune evitarea abordării cu viteză 
neadecvată a virajelor și a atingerii 
acostamentelor umede. In localitatea 
Bălțați, județul Iași, conducătorul 
unui autoturism, neatent din cauza 
unor discuții purtate cu pasa
gera din dreapta, a sesizat tîrziu o 
căruță care se deplasa în aceeași di
recție și, bruscînd volanul pentru a 
evita lovirea 
acostamentul 
pat. părăsind

Cu prilejul 
pe trasee de 
lație, s-a constatat că mai sînt anto- 
mobiliști care uită să folosească la 
lăsarea serii ori în condiții meteo - 
rutiere nefavorabile, cînd gradul de 
vizibilitate se reduee_faza de întîl- 
nire a farurilor. Avantajul aprin
derii din timp a fazei de întîlnire, 
cînd gradul de vizibilitate se redu
ce, este materializat printr-o mai 
bună orientare a celui de la volan 
asupra terenului și prin acomodarea

drumului, cu ma- 
a partenerilor de

acesteia, a pătruns pe 
din stingă și a dera- 
calea de rulare.

unor sondaje efectuate 
către agenții de circu-

vederii cu luminozitatea scăzută în 
asemenea împrejurări.

în ultimele zile de vacanță, în febra 
pregătirilor pentru noul an școlar, 
copiii sînt mai mult ca oricînd 
o prezență activă in circulație. 
Este lesne de înțeles de ce 
părinții, cadrele didactice trebuie să 
urmărească mai atent și să supra
vegheze modul în care se joacă sau 
circulă copiii. De o largă răspindire 
în rîndul copiilor se bucură bi
cicleta. Pentru a folosi bici
cleta pe drumurile publice, copi
lul trebuie să aibă cel puțin 14 ani 
împliniți. Imprudența de care dau 
dovadă unii părinți lăsîndu-i pe 
copiii de o vîrstă mai fragedă să 
circule cu astfel de vehicule pe ar
tere cu trafic intens de autovehicule 
are', adeseori, pe fondul lipsei de su
praveghere, urmări nedorite.

în cele mai multe cazuri însă, co
piii sînt expuși ’ accidentelor ca ur
mare a traversărilor neregulamenta
re. Exemplul personal dat de părinți 
în timpul traversărilor este lecția de 
circulație „pe viu” pe care copilul 
și-o însușește cel mai bine.

Noțiunile elementare de conduită 
preventivă impun celor aflați la vo
lan ca ori de cite ori sesizează pre
zența unor copii în apropierea părții 
carosabile să 
limita care să 
ment oprirea

reducă viteza pină Ia 
!e permită în orice mo- 
în siguranță.



REALIZĂRILE ROMÂNIEI, AFIRMAREA El IN LUME
- NEMIJLOCIT LEGATE DE ACTRATATEA PRODIGIOASA 

A PREȘEDINTELUI NICDLAE CEAUSESCU
Articole și comentarii ale presei de peste hotare

Personalitatea prodigioasă a președintelui Nicolae Ceaușescu, acti
vitatea sa neobosită pe plan intern și extern, inițiativele și demersurile 
sale de amplu răsunet vizind realizarea dezarmării, in primul rînd nu
cleare, întărirea securității popoarelor, făurirea unei lumi mai bune ți 
mai drepte continuă să fie amplu reflectate în paginile ziarelor și revis
telor de peste hotare.

Un loc aparte îl ocupă în cadrul acestor relatări evidențierea dez
voltării puternice, multilaterale a României socialiste, îndeosebi în anii 
de după cel de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român, pre
zentarea proiectelor îndrăznețe de viitor ale poporului nostru care își 
exprimă în mod ferm hotărîrea de a întîmpina apropiatul forum al comu
niștilor cu noi și noi succese în muncă.

Un mare erou al păcii, 
promotor neobosit al idealurilor 
independenței pe arena mondială

Un strălucit exemplu de erou 
al păcii il oferă președintele 
Nicolae Ceaușescu, gînditor și om 
de stat care și-a consacrat și iși 
dedică întreaga activitate realiză
rii celor mai înaintate idealuri 
ale propriului popor, ale uma
nității in ansamblu, scrie cotidia
nul turc „24 SAAT“, in articolul 
„Nicolae Ceaușescu — Erou al 
păcii".

Evenimentele frămintate ale is
toriei, nedreapta așezare a lucru
rilor in lume — scrie ziarul turc — 
au făcut ca, de-a lungul secolelor, 
să atribuim aura de eroi marilor 
comandanți de oști, cuceritorilor 
și învingătorilor in războaie, al 
căror triumf s-a bazat mai tot
deauna pe prăbușirea învinșilor. 
Evenimentele lumii de astăzi, ex
periențe de excepție ne conving în 
mod fericit că eroii nu se mai pot 
manifesta pe cîmpul de luptă, prin 
forța armelor, ci pe arena pașnică 
a umanității, prin promovarea ma
rilor idealuri de independentă și 
afirmare națională.

Conducătorul partidului și statu
lui român, Nicolae Ceaușescu, a 
reușit să construiască pacea in pro
pria sa țară, potrivit concepției 
că lumea păcii nu poate fi decit 
un ansamblu coerent al țărilor 
păcii. După cum subliniază pre
ședintele României, „cine Vrea 
pace trebuie să făurească pacea și 
să lupte neabătut pentru garanta
rea ei la scara întregii lumi". 
Programele de dezvoltare mul
tilaterală și intensivă a Româ
niei. definitorii pentru „Epoca 
Nicolae Ceaușescu", consacră vo
cația constructivă. eminamente 
pașnică a poporului român, și o- 
feră noi temeiuri măriilor Inițiati
ve și demersuri pe plan internațio
nal pentru făurirea unei lumi mal 
bune și mai drepte, fără arme și 
fără războaie.

în acest spirit — relevă „24 
Saat" — președintele 
Nicolae Ceaușescu a adus contri
buții unanim apreciate pe plan 
mondial la dezvoltarea relațiilor 
externe ale țării sale, la soluțio
narea constructivă și trainică a 
marilor probleme cu care este con
fruntată omenirea. Relațiile ex
terne ale României au cunoscut o 
dezvoltare fără precedent.

Este meritul definitoriu al pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu de 
a fi imprimat o nouă calitate și 
o nouă ținută raporturilor externe 
ale țării sale, prin aplicarea ne
abătută a principiilor de drept in
ternațional — respectul indepen
denței și suveranității naționale, 
deplina egalitate în drepturi, nea
mestecul în treburile interne și a- 
vantajul reciproc, nerecurgerea la 
forță și la amenințarea cu forța. 
Transformate intr-un program po
litic de inițiativă și acțiune, aces
te norme au asfgurat și garantează 
poporului român condiții de mun
că pașnică, de securitate deplină.

România a contribuit. împreună 
cu alte state, la dezvoltarea rapor
turilor Est-Vest, la normalizarea 
relațiilor dintre unele țări, la so
luționarea unor diferende și la de
pășirea unor stări de tensiune șl 
conflict. în același spirit, au fost 
formulate propuneri constructive 
la Națiunile Unite, la Conferința 
de la Helsinki pentru Securitate 
și Cooperare în Europa, la reuniu
nile general-europene de la Bel
grad, Madrid și Viena, la Confe
rința de la Stockholm pentru în
credere și dezarmare în Europa, în 
alte foruri internaționale.

De un amplu și meritat ecou 
internațional se bucură programe
le românești de dezarmare, elabo
rate sub îndrumarea nemijlocită a 
președintelui Nicolae Ceaușescu și 
din convingerea că dezarmarea, în 
primul rînd dezarmarea nucleară, 
reprezintă calea radicală de asigu
rare a păcii și securității popoare
lor, de înlăturare a oricăror riscuri 
de război. România a înscris, pri
ma. pe agenda Națiunilor Unite 
problema înghețării și reducerii 
bugetelor militare și tot din ini
țiativa ei a fost proclamat primul 
Ăn Internațional al Tineretului 
(1985), desfășurat sub generoasa 
deviză „Participare—Dezvoltare— 
Pace".

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
conferit politicii externe a tării 
sale și o inaltă probitate, asigu- 
rînd întotdeauna concordanța in
tre declarații și acțiuni.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
— scrie ziarul turc în încheiere — 
a cărui viață și activitate politică 
sînt exemplar consacrate afirmării 
plenare a poporului său, ca și a 
celor mai înalte aspirații ale uma
nității, se bucură pretutindeni in 
lume de sentimente de stimă, pre
țuire și considerație, numele său 
și al României fiind asociate lup
tei pentru independentă, securitate 
și pace. Omenirea ii aduce un înalt 
omagiu pentru contribuțiile sale 

excepționale care îl consacră Erou 
al păcii.

A fost marea șansă istorică a po
porului român de a avea în fruntea 
țării, în ultimii 24 de ani. un con
ducător politic pe măsura aspirați
ilor și intereselor sale fundamen
tale, relevă revista „AS SHIRAA", 
din Liban, în articolul 
„Nicolae Ceaușescu — un om, un 
popor, un țel". •

Nicolae Ceaușescu, ales în* * 1985 
să conducă destinele poporului ro
mân, s-a afirmat încă de la în
ceputul activității printr-o profundă 
cunoaștere a realităților țării sale 
și ale lumii contemporane, printr-o 
viziune nouă asupra căilor de dez
voltare social-economică, prin dina
mismul imprimat progresului în 
toate domeniile creației materiale și 
spirituale, prin capacitatea de a-și 
apropia oamenii, de a activiza e- 
nergiile naționale spre țelul a- 
tingerii într-un timp istoric scurt a 
unui nivel înalt de civilizație.

[ ÎNTREVEDERI MONGOLO-CHI-
NEZE. Jambin Batmunh, secretar I 

. general al C.C. al Partidului Popu- |
Iar Revoluționar Mongol, președin-

• tele Prezidiului Marelui Hural . 
Popular al R.P. Mongole, l-a primit I

| pe Qian Qichen. ministrul afaceri- • 
| lor externe al Chinei, aflat in vizită

oficială la Ulan Bator. în cadrul I 
■ întilnirii a fost afirmat interesul I 
I pentru întărirea relațiilor de prie-
• tenie dintre cele două țări. Qian i

Qichen a transmis lui Jambin Bat- 
Imunh invitația, din partea condu- ’ 

cătorilor chinezi, de a efectua o 
vizită in China. Ministrul chinez a I 

Ifost primit- și de președintele Con- I
siiliului de. Miniștri al R.P. Mon
gole, Dumââghiin Sodnom. i

I CONVORBIRILE dintre preșe-
• dintele George Bush și primul-mi-

nistru al Japoniei, Toshiki Kaifu, I 
I care s-a aflat in vizită oficială in I 
| S.U.A., au fost consacrate evoluției

relațiilor bilaterale, îndeosebi as- ■ 
Ipectelor comerciale nipono-ameri- I 

oane.

LA LONDRA s-au desfășurat I 
1 convorbirile între primul-mi- 1

nistru al Marii Britanii. Mar
garet Țhatcher. și Franțois I 

. Mitterrand, președintele Franței, | 
I consacrate in principal evoluției 
1 relațiilor bilaterale, problemelor ■ 

privind perspectivele C.E.E. și sis- 
| temui monetar vest-european. Au 1 I fost examinate, de asemenea, as

pecte ale-situației internaționale.
I EXPLOZIE NUCLEARA. In Uni

unea Sovietică, la poligonul de la i 
Semipalatinsk,. a fost efectuată Ia j

I 2 septembrie o explozie nucleară 
I subterană cu o putere de pină la

20 kilotone.: Explozia, precizează I 
I agenția T.A.S.S., a fost făcută in I 
I scopul perfecționării tehnicii mili

tare. -- I
I MANEVRE. Peste 4 000 de mili- 
' tari din sașe țări ale N.A.T.O.

iau parte la manevrele care au I 
I început în nordul Italiei. Desfășu- '

rate sub numele codificat de „Ar
mada Exchange", ele vor dura pînă |

. la 29 septembrie.

între președintele țării și popor 
— subliniază publicația libaneză — 
s-a creat și consolidat. în decursul 
anilor, o veritabilă osmoză, un con
sens de gîndire și acțiune explica
bil prin faptul că Nicolae Ceaușescu 
întruchipează cele mai alese trăsă
turi ale națiunii sale.

începînd din 1965. de cînd la con
ducerea țării se află președintele 
Nicolae Ceaușescu, România a pro
movat ferm interesele naționale, 
accelerînd ritmurile dezvoltării e- 
conomice și sociale, astfel incit,, as
tăzi, România este un puternic stat 
industrial-agrar. începînd din anul 
1990, România va deveni țară me
diu dezvoltată, pentru ca din anul 
2000 să treacă la un stadiu și mai 
înalt de civilizație materială și 
spirituală — cel al societății mul
tilateral dezvoltate.

Parcurgerea in cîteva decenii a 
unui asemenea traiect dinamic de 
evoluție generală a necesitat o uria
șă muncă conceptuală și organiza
torică, mari acumulări, investiții, 
modernizări, profunde procese ca
litative, inclusiv în planul fiziono
miei profesionale, culturale și mo
rale, acțiuni de anvergură realizate 
de statul român, al cărui rol a spo
rit continuu în guvernarea țării și 
perfecționarea vieții societății.

Nicolae Ceaușescu a avut și are 
o contribuție determinantă în a- 
ceastă remarcabilă operă de edifi
care a noii civilizații pe pămîntul 
românesc. El a înțeles că date fiind 
amploarea, complexitatea, timpul 
scurt de înfăptuire a țelului strate
gic, esența noii orinduiri, forțele de 
conducere nu pot funcționa ca o 
elită decizională, ci trebuie să se 
integreze organic în popor, să con
ducă împreună cu poporul.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
efectuează sute de vizite de lucru 
pe întregul teritoriu al țării, în în
treprinderi, pe șantiere, în institu
ții științifice și de învățămînt, uni
tăți agricole, orașe și sate, unde se 
întâlnește cu specialiști și mase de 
oameni cu care discută problemele 
dezvoltării și ale vieții curente. A- 
ceastă practică îl pune în contact 
cu poporul, cu modul lui de a gindi, 
de a vedea lucrurile, de a acționa, 
după cum, la rîndu-le, masele de 
oameni au posibilitatea de a-și cu
noaște îndeaproape conducătorul, 
de a se consulta direct cu el. Se 
creează în acest fel o fuziune idea
tică și afectivă care explică unita
tea extraordinară a poporului ro
mân în ultimele decenii, perioadă 
denumită frecvent în România 
„Epoca Ceaușescu", în semn de 
prețuire a personalității politice 
care a conceput și condus progresul 
multilateral al poporului român 
din ultimul sfert de veac, a cărui 
finalitate o constituie bunăstarea, 
fericirea, demnitatea omului.

Un om, un popor, un țel — scrie 
„As Shiraa" în Încheierea amplului 
articol. Trei entități Înmănunchea
te într-o realitate și o devenire 
demne de respect.

în aceste zile premergătoare Con
gresului al XIV-lea al Partidului 
Comunist Român, publicații străine 
relevă efervescența creatoare a po
porului român pentru a trasa prin 
noi obiective grandioase viitorul 
său.

Ziarul venezuelean „EL ARA- 
GUENO" publică un amplu articol, 
însoțit de o fotografie a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în care se re
levă :

Intr-o perioadă relativ scurtă, 
România a parcurs mai multe eta
pe de dezvoltare economico-socială, 
perioada cea mai rodnică pe care 
românii o denumesc „Epoca 
Nicolae Ceaușescu", inaugurată de 
Congresul al IX-lea al Partidului 
Comunist Român, de cînd la cirma 
destinelor țării a fost desemnat 
Nicolae Ceaușescu. Deviza sa a fost 
și este promovarea hotărîtă a nou
lui, lupta împotriva oricăror dogme 
și practici învechite. Succesul său 
se bazează pe popor, în numele și 
cu participarea directă a căruia 
conduce. Realizările impresionante 

obținute de România în dezvoltarea 
industriei, agriculturii, științei, în- 
vățămîntului și culturii, care ui
mesc pe vizitatorii străini, politica 
curajoasă de independență, de 
pace șf colaborare promova
tă de - președintele el pe plan 
extern, sint legate indisolu
bil de numele și activitatea pre

Efervescență politică, ample 
transformări înnoitoare în toate 

domeniile construcției socialiste
Sub titlul „P.C.R. : Dezbateri in 

vederea Congresului", ziarul sovie
tic „PRAVDA" publică, la rubrica 
„Viața partidelor frățești", o cores
pondență din București.

în organizațiile de partid ale co
lectivelor de muncă din România 
continuă activitatea de dezbatere a 
proiectului Programului-Directivă 
și a Tezelor pentru cel de-al XIV- 
lea Congres al P.C.R. în centrul a- 
tenției comuniștilor se află proble
mele perfecționării activității eco
nomice. Sînt propuse soluții con
crete. In paralel au loc dezba
teri privind producția, desfășu
rate în strînsă legătură cu exa
minarea problemelor politice mari 
ale dezvoltării societății româ
nești, sporirea rolului partidului 
— subliniază ziarul sovietic. Citind 
opinia directorului unei întreprin
deri, ziarul redă : „Dezvoltarea în
treprinderii noastre a trecut prin 
cîteva etape. Am ajuns la capacita
tea proiectată, am atins toți indi
catorii privind eficiența prevăzută. 
Toate acestea au fost realizate ca 
urmare a activității intense a orga
nizațiilor de partid. Comuniștii sînt 
inițiatorii noului, luptători împo
triva inerției, a stagnării. De fapt, 
la fel se intimplă și in alte colec
tive. Este necesară înfăptuirea în 
continuare, cu fermitate, a misiunii 
istorice a partidului ca avangardă a 
poporului".

„Este o opinie — scrie corespon
dentul' „Pravdei" — dar nici pe 
departe singura. în prezent se des
fășoară, urmărite cu interes, adu
nări ale comuniștilor în multe or
ganizații de partid. Problemele sint 
ridicate cu curaj, căutîndu-se răs
punsurile, care nu întotdeauna se 
află chiar lă suprafață".

Cotidianul bulgar „OTECEST- 
VEN FRONT" relevă, de aseme
nea, faptul că poporul român în
tâmpină cu rezultate deosebite în 
construcția noii vieți, socialiste, 
Congresul al XIV-lea al Partidu
lui Comunist Român. In anul 
jubiliar 1989 — se arată — se dezbat 
documentele programatice ale 
acestui congres. Proiectul Progra
mului-Directivă pentru Congresul 
al XIV-lea al P.C.R. — scrie zia
rul bulgar — prevede ca în 1995 
în România să se producă 21 mi
lioane tone oțel, 80 milioane tone 
cărbune, 35—40 milioane tone ce
reale. în următorul cincinal, în 
România vor fi alocate pentru dez
voltare 1 600—1 700 miliarde lei, din 
care 250 miliarde pentru agricul
tură. Se vor construi 700 000 apar
tamente.

Plata integrală a datoriei externe, 
realizare de prestigiu, dovada 
trăiniciei economiei românești

în actuala conjunctură economică 
mondială, cînd nivelul datoriilor 
externe al țărilor în curs de dezvol
tare depășește cifra astronomică de 
1 300 miliarde de dolari, este un 
fapt senzațional ca o țară și ea în 
curs de dezvoltare, în cazul de față 
România, să-și achite integral da
toria sa externă — scrie, în artico
lul „România — partener econo- 
mito-comercial din ce in ce mai in-‘ 
teresant", ziarul grec „EXPRES".

Ziarul subliniază ca fiind semni
ficativ, în acest sens, faptul că un 
înalt funcționar al unei bănci ame
ricane declarase că nici o țară ră
săriteană din Europa nu are posibi
litatea și nici disponibilitatea să-șl 
achite datoria externă față de băn
cile străine.

Fără nici o îndoială că plata da
toriei externe s-a făcut cu mari 
eforturi din partea întregului popor 
român, care a manifestat și în a- 
ceastă situație, ca în multe altele, o 
unitate și voință de invidiat pentru 
a învinge cu forțe proprii și această 
greutate. Este un act demn de res
pect, pe care orice om de bună cre
dință nu poate să nu-1 aprecieze la 
justa lui valoare, cu atit mai mult 
cu cit — evidențiază „Expres" — 
rambursarea integrală a datoriei 
externe, s-a făcut concomitent cu 
dezvoltarea neîntreruptă a econo
miei românești. Toate acestea de
monstrează că România este in
tr-adevăr o țară care are resurse 
economice cu totul remarcabile, 
atestă, fără drept de apel, solidita
tea și solvabilitatea României ca 
partener economic și creșterea, tot 
mai mult, a interesului firmelor și 
companiilor din diverse țări față 
de piața românească.

între cele o sută de state în curs 
de dezvoltare confruntate cu pro
blema deosebit de grea și complexă 
a datoriei externe, România este 
singura țară care, într-un interval 
relativ scurt, a reușit să scape de o 
asemenea povară — subliniază, la 
rîndul său, în articolul „România — 
o țară cu adevărat independentă", 
ziarul iordanian „AL RAI".

Aceleiași probleme îi sînt dedica- 
te-articole și de ziarele „THE IN
DONESIA TIMES" și „THE MA

ședintelui Nicolae Ceaușescu. A- 
cesta este un adevăr indiscutabil, 
confirmat cu pregnanță de decla
rațiile personalităților politice ale 
contemporaneității, de relatările și 
comentariile presei internaționale, 
de audienta și largul ecou ale po
liticii românești în diverse foruri și 
organisme internaționale".

Ziarul „KUWEIT TIMES", rele- 
vînd succesele obținute de poporul 
român în cei 45 de' ani de la eli
berare, pune în evidență perspec
tivele luminoase ce se deschid dez
voltării economice și sociale a 
României. Aceste perspective — 
se arată — sînt conturate in pro
iectul de Program-Directivă și in 
Tezele celui de-al XIV-lea Con
gres al Partidului Comunist Ro
mân pentru perioada următoare, 
relevîndu-se ampla dezvoltare pe 
care o vor cunoaște economia, cul
tura, viața socială in România. 
Sînt subliniate, de asemenea, ex
celentele relații existente între 
România și țările membre ale Con
siliului de Cooperare al Golfului.

Amintind cu satisfacție cele trei 
întâlniri româno-kuweitiene la ni
vel înalt, ziarul „ARAB TIMES" 
subliniază dezvoltarea schimburilor 
comerciale dintre România și Ku
weit și acțiunile vizind dezvoltarea 
acestora pentru perioada următoa
re.

Transpunerea în.practică a unor 
ample programe de organizare și 
modernizare a teritoriului șl a loca
lităților constituie unul din elemen
tele politicii de dezvoltare economi
că și socială a României. Este vorba 
de un proces complex, de lungă du
rată, care se desfășoară după o con
cepție de largă perspectivă — se 
evidențiază în articolul „România : 
Perspective noi pentru viața la orașe 
și sate", publicat în ziarul italian 
„LA REPUBBLICA".

Politica de distribuire armonioasă 
a platformelor industriale în toate 
zonele țării, împreună cu preocupa
rea pentru dezvoltarea agriculturii 
ca ramură de bază a economiei, au 
determinat transformări Importante 
și în satul românesc. Au fost puse 
în practică ample programe in do
meniile învățămîntului, ocrotirii să
nătății, culturii, ale celorlalte acti
vități necesare ridicării nivelului de 
trai al oamenilor. Măsurile care-și 
vor găsi aplicarea în anii viitori vi
zează crearea cadrului propice evo
luției normale, dar mai dinamice, a 
satului românesc. Se pleacă de Ia 
faptul că, în mod treptat, trebuie să 
se diminueze cit mai mult posibil 
deosebirile dintre nivelul de viață 
al celor care trăiesc la oraș șl al 
celor de la sate și că, pentru nece
sități de ordin general, cum ar fi 
învățămîntul, asistența medicală, 
cultura, serviciile și altele, trebuie 
să se creeze practic condiții simi
lare — se subliniază în articol.

NILA CHRONICLE", care apar în 
Filipine. Este subliniat faptul că 
achitarea datoriei externe reprezin
tă un succes al strategiei bizuirii pe 
forțele proprii, elaborată și promo
vată consecvent de președintele 
Nicolae Ceaușescu, la care trebuie 
adăugat planul său complet și com
plex privind soluționarea problemei 
datoriei externe a țărilor în curs de 
dezvoltare în ansamblu.

Articolul „Un sistem dețnocratic 
original, unitar și dinamic", inserat 
de ziarul pakistanez „MORNING 
NEWS", relevă, între altele : Cine 
dorește să evalueze exact stadiul de 
dezvoltare a României contempora
ne, să aprecieze corect transformă
rile petrecute, rezultatele obținute 
cu precădere în ultimele două dece
nii nu poate face abstracție de sis
temul democrației românești sau, 
în formularea lui conceptuală, sis
temul democrației muncitorești- 
revoluționare. Este un tip de con
ducere cu totul nou în istoria struc
turilor, formelor și modalităților de, 
realizare a democrației — înțeleasă 
in sensul ei propriu, de putere a po
porului — dar pe care România, 
creatoarea lui, il practică de peste 
20 de ani.

Forță politică conducătoare, cen
tru vital al întregii națiuni. Parti
dul Comunist Român și-a asumat 
rolul de inițiator și garant al ac
tualului sistem democratic din 
România. Principiile și structurile 
sale organizatorice, metodele și 
mijloacele sale de acțiune reco
mandă Partidul Comunist Român 
ca elementul central și fundamen
tal al sistemului democrației ro
mânești. Promotor consecvent al 
tuturor programelor de dezvoltare 
națională, pe care le elaborează 
practic cu masele largi de oameni 
ai muncii și pe care le supune, 
sub raportul rezultatelor, discuției 
și controlului poporului. Partidul 
Comunist Român se dovedește de
opotrivă — prin spirit deschis, cu
raj al opiniilor, răspundere indi
viduală — o inaltă școală a demo
crației. care rodește prin valoarea 
sa de exemplu.

(Agerpres)

Schimb de mesaje la nivel înalt 
româno-libian

TRIPOLI 2 (Agerpres). Din partea 
tovarășului Nioolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu au fost transmise 
conducătorului Marii Revoluții de la 
1 Septembrie a Marii Jamah irii A- 
rabe Libiene Populare Socialiste, 
colonelul Moammer Al Kadhafi, și 
doamnei Șefia Farkash un cald me
saj de prietenie și felicitări cordiale 
cu prilejul celei de-a 20-a aniver
sări a Revoluției. Însoțite de cele 
mai bune urări personale, de pros
peritate și progres poporului libian.

Mulțum.ind, colonelul Moammer 
Al Kadhafi a rugat să se transmită 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu. din partea 
sa și a doamnei Safia Farkash, un 
salut prietenesc și calde urări de

Schimb de mesaje la nivel înalt 
româno-pakistanez

ISLAMABAD 2 (Agerpres). — 
Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, au fost 
transmise președintelui Republicii 
Islamice Pakistan, Ghulam Ishaq 
Khan, un cordial salut de prietenie, 
împreună cu cele mai bune urări de 
sănătate, fericire și succes in activi
tatea dedicată propășirii economico- 
sociale a țării, de prosperitate și 
pace poporului pakistanez prieten.

Președintele Republicii Islamice 
Pakistan a adresat calde mulțumiri 
pentru mesajul primit și a ru
gat să se transmită președintelui 
Nicolae Ceaușescu expresia senti
mentelor de profundă stimă și pre
țuire, urări de sănătate, iar poporu

Apel la reconciliere națională în Panama 
adresat cu prilejul instalării oficiale a noilor autorități 

guvernamentale ale țării
CIUDAD DE PANAMA 2 (Ager

pres). — In capitala Republicii Pa
nama a avut loc instalarea oficială 
în funcție a noilor autorități gu
vernamentale panameze. Francisco 
Rodriguez Poveda a depus jurămîn- 
tul în calitate de președinte provi
zoriu al țării, iar Carlos Ozores Ty- 
paldos, in calitate de vicepreședinte 
provizoriu. Noii titulari ai portofo
liilor ministeriale vor fi desemnați 
ulterior.

Reacționînd de pe poziții de forță, autoritățile 
de la Washington admit posibilitatea 

unei intervenții militare în Panama
publicii Panama, între care și cele 
de ordin militar, economic și diplo
matic. Michaed Kozac a încercat să 
justifice măsurile adoptate la Wa
shington la adresa Republicii Pana
ma ca fiind „un sprijin pentru re-

WASHINGTON 2 (Agerpres). — 
„S.U.A. nu vor recunoaște nici un 
guvern instalat la Ciudad de „Pana
ma de generalul Noriega, iar am
basadorul nostru nu va mai reveni 
la post și nu vom mai avea nici un 
contact diplomatic cu regimul No- 
rtega" — a declarat președintele 
George Bush, potrivit unui comuni
cat dat publicității la Washington, 
relatează Buletinul de știri al Casei 
Albe. Se precizează, totodată, că 
administrația S.U.A. are în vedere 
noi măsuri pentru intensificarea blo
cării totale a fondurilor Republicii 
Panama depozitate în băncile nord- 
americane, precum și alte măsuri pe 
care le consideră necesare.

WASHINGTON 2 (Agerpres). — 
într-un interviu acordat presei din 
Argentina, Peru, Uruguay, Ecuador 
și Guatemala, subsecretarul adjunct 
al S.U.A. pentru probleme latino- 
americane. Michael Kozac. a admis 
posibilitatea unei intervenții armate 
a S.U.A. în Panama — transmit a- 
gențiile Prensa Latina și Efe. El 
a afirmat că președintele George 
Bush are în vedere mai multe op
țiuni pentru a acționa împotriva Re- 

fagențiile de presă^ 

I TRANSMIT:

sănătate și fericire, de noi succese 
poporului român în dezvoltarea sa 
multilaterală pe calea progresului.

Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea de către conducă
torul Marii Revoluții de la 1 Sep
tembrie a tovarășului Miu Dobres- 
cu, membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din Româ
nia, conducătorul delegației române 
care a participat la manifestările o- 
cazionate de împlinirea a 20 de ani 
de la victoria revoluției. în timpul 
întrevederii au fost abordate as
pecte ale relațiilor româno-libie- 
ne, exprimindu-se dorința comună 
de dezvoltare în continuare a aces
tora. în interesul reciproc, al cauzei 
păcii, independenței și progresului 
în lume.

lui român prieten, ■ urări de noi și 
importante succese, in dezvoltarea 
social-economică a României.

Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea de. către președin
tele Ghulam Ishaq Khan a tovară
șului Radu Bălan, președintele Co
mitetului de Stat al Planificării, 
care a efectuat o vizită în Pakistan.

în cadrul întrevederii au fost re
liefate cursul ascendent al relațiilor 
de prietenie și colaborare pe multi
ple planuri existente între cele două 
țări și popoare și hotărirea comună 
de a se întreprinde noi acțiuni și 
măsuri îndreptate spre extinderea 
cooperării în diverse domenii de in
teres reciproc.

A fost constituit și un for legis
lativ avind ca principală sarcină 
elaborarea unei noi Legi electorale și 
a proiectului noii constituții a țării. 
Consiliul de Stat se va reuni peste 
șase luni pentru a analiza posibili
tățile convocării de noi alegeri ge
nerale în Republica Panama.

Noul șef al statului panamez a 
făcut un apel la reconciliere națio
nală.

.......... '*iW.................. ...

Nu de mult, agențiile de presă 
anunțau începerea procesului de 
retragere a primului lot de 16 ra
chete nucleare de croazieră ame
ricane de la baza Greenham 
Common, din Marea Britanie, care 
urmează a fi transportate și dis
truse in S.U.A., in viitorii doi ani 
fiind prevăzută — potrivit acordu
lui sovieto-american din 1987 de 
eliminare a armelor nucleare inter
mediare — demontarea și a restu
lui de 80 de rachete staționate la 
această bază. In condițiile cind 
aplicarea acordului amintit iși ur
mează cursul firesc și cind o bună 
parte din acești „oaspeți" nedoriți 
au luat calea întoarcerii și trimi
terii la fier vechi, știrea a trecui, 
practic, neobservată. Și totuși...

...Și totuși, Greenham Common 
nu este un nume care să treacă 
neobservat. Luni, ani de zile, 
această mică localitate din comi
tatul Berkshire s-a menținut in a- 
tenția presei britanice și internațio
nale. în noiembrie 1981, citeva zeci 
de femei, unele dintre ele ținindu-și 
copiii de mină, altele transportin- 
du-i in cărucioare sau purtindu-i 
în spate, porneau de la Cardiff, 
intr-un „marș al păcii", indreptin- 
du-se Spre o bază militară ameri
cană aflată la o distanță de 120 de 
mile. Nu aveau a decit o dorință 
simplă : să discute cu reprezen
tanți ai autorităților planurile 
N.A.T.O. de a instala aici un nu
măr de rachete americane de 
croazieră din totalul celor prevă
zute a fi aduse in Europa. Cere
rea nu le-a fost acceptată și de 
atunci femeile nu au mai părăsit 
o singură clipă zona din jurul ba
zei. O acțiune unică în genul ei, 
care a durat neîntrerupt pină cind 
s-a ajuns la înțelegerea cu privire 
la retragerea rachetelor. Nici re
petatele intervenții, cîtuși de pu
țin delicate, ale poliției (cunos
cutul aforism „pe femei nu tre
buie șă le atingi nici cu o floare" 
fiind înțeles intr-un mod cu totul 
particular) ; nici arestările și con
damnările (în baza unei legi me
dievale !) pentru... „tulburarea li
niștii" : nici nopțile friguroase, 
nici intemperiile de tot felul nu 
le-au intimidat și nu le-au descu
rajat pe neînfricatele femei de la 
Greenham Common. Celor aresta
te, condamnate ori spitalizate, da
torită brutalităților la care au fost 
supuse, le-au luat locul, mereu 
altele, nu numai din Marea Bri
tanie, ci și din alte state membre 
ale N.A.T.O., care s-au 'îndreptat 
spre „tabăra păcii" din jurul bazei, 
in timp ce sute de mii de alte 
femei de pe întreg globul iși ma
nifestau solidaritatea cu ele. Și 
pină la urmă cauza femeilor de 
la Greenham Common, al căror 
exemplu s-a extins cu repeziciune 
in intreaga Europă occidentală, 
cauza tuturor celor ce s-au impo-

HANOI

Adunare festivă 
cu prilejul Zilei naționale 

a R.S. Vietnam
HANOI 2 (Agerpres). — Cu ocazia 

celei de-a 44-a aniversări a procla
mării independenței — Ziua națio
nală a Republicii Socialiste Vietnam, 
ia Hanoi a avut loc o adunare festi
vă, în cuvintarea rostită de secre
tarul general al Partidului Comunist 
din Vietnam, Nguyen Van Linch, au 
fost prezentate rezultatele obținute de 
poporul vietnamez în dezvoltarea 
economico-socială a țării, sarcinile șl 
obiectivele pentru perioada care ur
mează.

r.f.g. : Opinia publică 
-• împotriva neonazismulul

BONN 2 (Agerpres). — Apelurile la 
dezarmare și destindere, precum și 
avertismentul că nu trebuie să se per
mită extinderea revanșismului și 
neonazismului au caracterizat, anul 
acesta, acțiunile din R.F. Ger
mania prilejuite de Ziua mondială 
a păcii. La aceste manifestări au 
luat parte sindicatele, organizațiile 
antifasciste, mișcarea pentru pace, 
organizațiile de tineret și obștești, 
reprezentanți ai unor partide.

Primarul orașului Dtisseldorf, Klaus 
Bungert, a atras atenția că în R.F.G. 
se înregistrează o intensificare a ac
țiunilor forțelor neonaziste și a cerut 
să se acționeze pentru contracararea 
acestui fenomen.

BONN 2 (Agerpres). — în pofida 
masivelor proteste ale organizațiilor 
antifasciste, autoritățile din R.F. 
Germania au aprobat tinerea unul 
congres, al unei formațiuni neona
ziste in localitatea Donaueschingen 
— informează agenția A.D.N. Con
gresul ar urma să aibă loc in luna 
decembrie. Această decizie a provo
cat indignarea opiniei publice pro
gresiste din R.F.G.

Ofensiva antidrog 
din Columbia

BOGOTA 2 (Agerpres). — în ca
drul campaniei antidrog, autoritățile 
columbiene au confiscat, in primele 
8 luni ale anului, 23 000 kg de co
caină, 11 324 kg pastă de coca și 425 324 
kg de marijuana, a declarat la Bo
gota ministrul columbian al apă
rării, generalul Oscar Botero Retre- 
po. Totodată, a precizat el, au fost 
distruse plantații de coca și lat’' 
toare clandestine pentru produce, 
de cocaină. Rezultatele ofensivei 
antidrog, inițiată la 18 august, după 
asasinarea de către narcotraficanțl a 
senatorului Luis Carlos Galan s-au 
materializat, de asemenea, in captu
rarea unei importante cantități de 
muniții și armament și confiscarea 
unui mare număr de mijloace de 
transport.

PARIS 2 (Agerpres). — Președin
tele Organizației Internaționale a 
Poliției (Interpol) a lansat un apel 
la „solidaritate totală" intre state in 
luptă împotriva drogurilor. Trebuie 
dus un ■ adevărat război împotriva 
acestei plăgi, a spus președintele 
interpol.

trivit eurorachetelor aducătoare de 
moarte a invins. Din diferite țări 
europene rachetele au început să 
fie retrase. A venit acum rîndul 
și'celor de la Greenham Common : 
pină in 1991 intreaga operație va 
lua sfirșit.

Va lua însă sfirșit și primejdia 
nucleară ? La această întrebare, 
din păcate, incă nu se poate da 
un răspuns afirmativ. Prevederile 
acordului din 1987 se referă numai 
la distrugerea corpului rachetelor 
nu și a focoaselor (încărcăturilor) 
nucleare, in privința cărora se 
lasă mină liberă părților in cauză. 
Or, se vorbește tot mai insistent 
in ultima vreme că aceste încăr
cături urmează să fie montate pe 
rachetele cu rază scurtă de acțiu
ne, care, potrivit proiectelor 
N.A.T.O. de „modernizare" a ar
mamentelor, sînt prevăzute a fi 
instalate in anii viitori in Europa 
occidentală. Cu alte cuvinte, rache
tele care au ieșit pe „ușa din 
față" s-ar întoarce pe „ușa din 
dos" ; chiar dacă raza lor de ac
țiune este mult diminuată, puterea 
lor de distrugere rămine intactă. 
Mai mult, dacă la rachetele cu 
rază scurtă „modernizate" se 
adaugă rachetele de croazieră cu 
baza pe mare și pe avioane (care 
nu intră sub incidența acordului 
sovieto-american), in plin proces 
de proliferare, ca și rachetele 
strategice din dotarea forțelor bri
tanice și franceze, și ele în curs 
de „modernizare" și proliferare, 
rezultă, la o simplă socoteală, că 
față de situația de dinainte de 
încheierea acordului se creează in 
Europa o însemnată forță de dis
trugere suplimentară, continentul 
nostru fiind astfel amenințat să 
cunoască o fază și mai intensă a 
cursei înarmărilor nucleare !

„Armele nucleare și omenirea 
nu pot coexista" — reafirma, nu 
de mult, primarul orașului japonez 
martir Hiroshima. Asemenea aver
tismente solemne se cuvin a nu 
fi nesocotite. Unica ieșire din di
lemă o constituie renunțarea cu 
desăvirșire la orice arme nucleare, 
indiferent unde sint staționate. O 
asemenea acțiune, singura pe care 
O dictează rațiunea, s-ar constitui 
și intr-un omagiu adus miilor de 
femei anonime, de la Greenham 
Common, care și-au sacrificat tih
na căminului, liniștea și sănătatea 
pentru apărarea bunului cel mai 
de preț : viața. I Și care, cu si
guranță, chiar dacă au pus ca
păt gestului lor de protest, ră
mân in continuare prezente în fin
eturile nesfirșite ale celor hotăriți, 
unindu-și tot mai strîns forțele, 
să nu dea inapoi de la nimic, in 
numele vieții, pînă cind va lua 
definitiv sfirșit cea mai mare pri
mejdie la adresa vieții.

R. CAPLESCU
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