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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușeseu

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC

EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.
Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușeseu,
secretar general al Partidului Comunist Român, a
avut loc, luni, 4 septembrie, ședința Comitetului
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. La ședință au
participat, ca invitați, primii-secretari ai comitete
lor județene de partid, membri ai guvernului, alte
cadre de conducere din economie.
Comitetul Politic Executiv a examinat RAPORTUL
PRIVIND ÎNDEPLINIREA PLANULUI LA INDICA
TORII FIZICI Șl VALORICI IN INDUSTRIE, CO
MERȚ EXTERIOR Șl INVESTIȚII, ÎN PERIOADA
1. I - 31. VIII 1989 Șl PE LUNA AUGUST A.C.
De asemenea, au fost analizate RAPORTUL PRI
VIND ÎNCADRAREA iN CONSUMURILE NORMA
TE DE MATERII PRIME, MATERIALE, COMBUSTI
BILI Șl ENERGIE ELECTRICA, ÎN SEMESTRUL I
1989 ; RAPORTUL PRIVIND UTILIZAREA MAȘINI
LOR, UTILAJELOR Șl INSTALAȚIILOR DIN INDUS
TRIE, CONSTRUCȚII Șl TRANSPORTURI IN SEMES
TRUL I 1989 ; RAPORTUL PRIVIND ÎNDEPLINIREA
PLANULUI DE REPARAȚII CAPITALE, REVIZII GE
NERALE SI MODERNIZĂRI ALE FONDURILOR
FIXE IN SEMESTRUL I 1989.
S-a arătat că, in zilele premergătoare ședinței,
realizarea planului a fost amplu discutată cu con
ducerile ministerelor, centralelor industriale și ale
marilor întreprinderi, cu organele de sinteză, cu
directorii institutelor de cercetare și alte cadre de
bază din economie, cu acest prilej fiind clarificate
o serie de probleme și stabilite măsuri concrete
in vederea îndeplinirii, in bune condiții, a pla
nului pe septembrie și, în general, pe cele patru
luni ce au mai rămas din acest an. S-a subli
niat că, în primele opt luni ale anului, pe an
samblu, producția-marfă industrială a înregistrat
un ritm de creștere de 7 la sută, iar producția
netă de peste 8 la sută, comparativ cu aceeași
perioadă din 1988. Cu toate acestea, în unele
sectoare realizările nu se situează la nivelul po
sibilităților existente, al prevederilor de plan.
Secretarul general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușeseu, a insistat asupra necesității
de a se asigura realizarea producției de export
și a exportului, care trebuie să constituie o pro
blemă centrală pentru toate unitățile eco
nomice. Este necesar să se ia toate măsurile
pentru a se asigura executarea și livrarea între
gului fond de marfă stabilit, în condițiile de ca
litate și la termenele prevăzute în contracte.
S-a cerut ca, în conformitate cu prevederile
legale, cu principiile autoconducerii și autogestiunii, toate întreprinderile să poarte răspunderea
deplină pentru încheierea contractelor, atit pen
tru producția destinată exportului, cit și pentru
consumul intern. Pină la 20 septembrie trebuie
să fie contractată întreaga producție de export a
lunii octombrie. S-a indicat, totodată, ca, pînă
cel tîrziu la 20-25 ale fiecărei luni, să se asigure
realizarea și livrarea producției la export a lunii
respective. întreprinderile și centralele, precum și
județele trebuie să aibă înregistrate toate comen
zile, astfel incit fiecare unitate, fiecare județ să
cunoască permanent ce trebuie să producă și ce
trebuie să exporte, unde, în ce condiții și Ia ce
termen.
In județe trebuie să se urmărească, zilnic, pe
fiecare întreprindere, îndeplinirea cu prioritate a
exportului, iuindu-se în acest scop măsuri cores
punzătoare, astfel incit, încă din luna septembrie,
să se asigure îmbunătățirea întregii activități in
acest domeniu.
In ce privește investițiile, s-a cerut să fie acce
lerat ritmul de lucru pe șantiere, să se livreze la
timp toate utilajele și echipamentele necesare,
să se intensifice lucrările de construcții-montaj,
în vederea punerii in funcțiune, la
termenele
stabilite și chiar in avans, a noilor capacități de
producție, precum și a realizării în întregime a
programului
de locuințe. Și in acest domeniu
s-a indicat să se întocmească, pe unități, progra
me de măsuri pe baza cărora să se urmărească
zilnic punerea in funcțiune a noilor obiective de
investiții din toate sectoarele.
Totodată, s-a cerut să se manifeste preocupare
și răspundere sporite pentru aplicarea progra
melor de modernizare a producției pe baza ce
lor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, de
ridicare permanentă a productivității muncii și
calității produselor, de reducere și încadrare
strictă in consumurile materiale și energetice
stabilite, de utilizare la întreaga capacitate a

mașinilor, utilajelor și instalațiilor. O atenție deo
sebită trebuie să se acorde efectuării la timp și
de bună calitate a reparațiilor capitale și a re
viziilor generale, în special a tuturor capacități
lor din sectorul energetic, asigurindu-se funcțio
narea corespunzătoare a acestora și realizarea
întregii producții de energie planificate.
Apreciind că sint create toate condițiile pen
tru înfăptuirea obiectivelor prevăzute, secretarul
general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușeseu,
a exprimat convingerea că organele și organiza
țiile de partid, comuniștii, toți oamenii muncii vor
acționa cu întreaga răspundere, in spirit revolu
ționar, pentru obținerea unor rezultate cit mai
bune in toate domeniile de activitate, astfel incit,
pină la Congresul al XlV-lea, să se realizeze în
bune condiții prevederile planului, să se intre in
normal cu realizarea tuturor indicatorilor, îndeo
sebi a celor privind productivitatea muncii, expor
tul și punerea în funcțiune a noilor investiții.
In continuare, Comitetul Politic Executiv a ana
lizat RAPORTUL PRIVIND STOCURILE SUPRANORMATIVE DE MATERII PRIME, MATERIALE, PRODU
SE FINITE Șl IN CURS DE FABRICAȚIE EXISTENTE
LA 31 IULIE A.C.
S-a subliniat că, deși s-a înregistrat o reducere
a stocurilor supranormative, ele continuă să se
mențină la un nivel ridicat. Aceasta impune să se
acorde o atenție deosebită lichidării lor, prin
livrarea și folosirea în consum a materiilor prime
și materialelor, a produselor finite aflate in aceste
stocuri.
Comitetul Politic Executiv a examinat, de ase
menea, RAPORTUL CU PRIVIRE LA ASIGURAREA
UNEI ACTIVITĂȚI RENTABILE IN TOATE UNITĂ
ȚILE ECONOMICE, PRECUM Șl RAPORTUL PRI
VIND CREDITELE PE TERMEN SCURT LA 31 AU
GUST 1989, RAPORTUL PRIVIND REALIZAREA
PLANULUI DE ÎNCASĂRI Șl PLĂTI IN NUMERAR,
IN PERIOADA 1 IULIE - 31 AUGUST 1989.
S-a apreciat că deși, in general, la toate pro
dusele - cu citeva excepții - se asigură rentabili
tatea stabilită, unele intreprinderi mai lucrează
încă cu pierderi. Pornind de la această situație, s-a
cerut organelor financiar-bancare și de prețuri
ca, împreună cu ministerele și centralele, să asi
gure aplicarea fermă a măsurilor prevăzute in
programele special întocmite privind îmbunătăți
rea, de ansamblu, a situației economico-financiare
a fiecărei unități. Incepind din luna septembrie nu
trebuie să existe produse sau întreprinderi la care
să se lucreze cu pierderi. Organele financiar-bancare au obligația să verifice permanent modul in
care se realizează producția, cu ce costuri, astfel
incit, din luna septembrie, in fiecare unitate să se
introducă o ordine desăvirșită, să se obțină mi
nimul de rentabilitate prevăzut prin plan. Numai
astfel pot fi asigurate mijloacele financiare nece
sare realizării planurilor de dezvoltare economico-socială a țării, de creștere a nivelului de
trai al întregului popor.
In ceea ce privește creditele pe termen scurt, s-a
indicat să se întocmească un program concret de
rambursare a acestora, astfel incit, pină la Con
gresul al XlV-lea, să se intre in normal și in acest
domeniu. S-a stabilit ca, incepind din această lună,
să nu se mai acorde nici un fel de credite peste
normele de finanțare a activității economico-sociale prevăzute in lege.
Totodată, s-a cerut ministerelor, celorlalte or
gane centrale, precum și comitetelor executive ale
consiliilor populare să ia măsuri ferme pentru rea
lizarea planului de încasări și plăți, ca o condiție
esențială a unei circulații bănești sănătoase, a în
făptuirii programelor de autoconducere și autofi
nanțare.
Comitetul Politic Executiv a dezbătut și aprobat
unele MASURI CU PRIVIRE LA PERFECTIONAREA
SISTEMULUI DE PLANIFICARE, EVIDENȚĂ, URMĂ
RIRE FINANCIARĂ, REPARTIZARE Șl VALORIFICA
RE SUPERIOARĂ A TUTUROR PRODUSELOR
AGRICOLE.
S-a subliniat necesitatea introducerii unei ordini
depline în ce privește evidența tuturor produselor
agricole astfel incit să se asigure strîngerea, de
pozitarea și valorificarea acestora in cele mai
bune condiții.
Avînd
in
vedere
producția
bună,
din
acest an, de plante oleaginoase, tovarășul
Nicolae Ceaușeseu a propus — și Comitetul Poli
tic Executiv a aprobat - ca, incepind de la 1 oc

tombrie, să se majoreze cu 20 la sută cantitatea
de ulei destinată consumului populației. De ase
menea, avindu-se în vedere producția bună obți
nută la sfecla de zahăr, in acest an, la propunerea
secretarului general al partidului, s-a stabilit ma
jorarea cu 15 la sută a cantității de zahăr desti
nate consumului populației. S-a apreciat că - in
condițiile in care România se inscrie deja printre
țările cu un consum ridicat la aceste produse ali
mentare de bază - prin aplicarea acestor măsuri
se va realiza un consum de ulei și zahăr foarte
bun.
Comitetul Politic Executiv a examinat RAPORTUL
DE CONTROL REFERITOR LA UNELE LIPSURI
EXISTENTE IN DOMENIUL CERCETĂRII GEOLO
GIEI PETROLULUI Șl GAZELOR NATURALE.
Pornindu-se de la deficiențele constatate, s-a
indicat să se acționeze cu toată răspunderea
pentru instaurarea unei ordini și discipline desăvirșite, elaborarea de studii și teme de cercetare
temeinic fundamentate, intensificarea lucrărilor
de prospecțiuni și explorare, în vederea descoperi
rii de noi zăcărhinte de hidrocarburi și asigurării
resurselor energetice necesare economiei naționale.
Comitetul Politic Executiv a dezbătut, totodată,
RAPORTUL PRIVIND PRINCIPALELE CONSTATĂRI
Șl CONCLUZII REIEȘITE DIN VERIFICAREA ACTI
VITĂȚII DE GOSPODĂRIRE A APELOR SI EFICIEN
ȚA UTILIZĂRII FONDURILOR IN ACEST DOMENIU.
Ținindu-se seama atit de rezultatele înregistrate,
cit și de lipsurile ce continuă sâ se manifeste in
acest sector de activitate, s-a cerut ministerelor,
centralelor industriale, tuturor unităților econo
mice, comitetelor executive ale consiliilor populare
județene și al municipiului București să asigure aplicarea fermă a legii, pentru ca fiecare întreprin
dere și fiecare județ să poarte răspunderea pentru
gospodărirea rațională și protecția calității apei,
pentru înlăturarea oricăror forme de risipă a acesteia. S-a stabilit ca, lunar, la toate ministerele,
județele, întreprinderile și celelalte unități econo
mice, să se analizeze situația apelor, să se ia mă
suri pentru recuperarea și refolosirea apelor utili
zate, acordindu-se o atenție deosebită păstrării, in
bune condiții, a mediului înconjurător.
Jn continuare, Comitetul Politic Executiv a aprobat PROPUNERILE REFERITOARE LA PARTICI
PAREA TĂRII NOASTRE LA NEGOCIERILE DE IA
VIENA PRIVIND FORȚELE ARMATE SI ARMAMEN
TELE CONVENȚIONALE SI ADOPTÂREA DE NOI
MĂSURI DE CREȘTERE Â ÎNCREDERII Șl SECU
RITĂȚII IN EUROPA, care au loc în perioada 4
septembrie - 21 decembrie a.c.
Comitetul Politic Executiv a stabilit ca, pe baza
mandatului incredințat, delegația română sâ pro
moveze in mod activ poziția României, con
siderentele
și
inițiativele
tovarășului
Nicolae Ceaușeseu, secretar general al Partidului
Comunist Român, președintele Republicii Socia
liste România, in problemele fundamentale ale
dezarmării, ale edificării securității pe continen
tul european.
Acționînd in spiritul politicii externe constructi
ve a României socialiste, delegația țârii noastre
iși va aduce întreaga contribuție la buna desfă
șurare a negocierilor de la Viena, la încheierea
lor cu rezultate pozitive, la adoptarea unor mă
suri privind reducerea radicală a armamentelor
convenționale, a efectivelor și cheltuielilor milita
re, întărirea securității, încrederii și cooperării in
Europa.
Comitetul Politic Executiv a aprobat, de ase
menea, PROPUNERILE PRIVIND PARTICIPAREA
ȚARII NOASTRE LA CEA DE-A TREIA CONFE
RINȚA DE EXAMINARE A MODULUI DE ÎNDE
PLINIRE A TRATATULUI REFERITOR LA INTERZI
CEREA AMPLASĂRII ARMELOR NUCLEARE Șl
ALTOR ARME DE DISTRUGERE IN MASĂ PE
FUNDUL MĂRILOR Șl OCEANELOR, ce se va des
fășura la Geneva, intre 18 și 29 septembrie a.c.
S-a dat mandat delegației române să acționeze
pentru adoptarea, in cadrul conferinței, a unor
documente care să deschidă perspective pentru
realizarea de măsuri concrete privind oprirea
cursei înarmărilor și înfăptuirea dezarmării, eli
minarea cu desăvirsire și interzicerea armelor de
distrugere in masă, nucleare, chimice și de altă
natură, în toate mediile.
(Continuare in pag. a V-a)

adresat celei de-a IX-a Conferințe
la nivel înalt a țărilor nealiniate de la Belgrad
Cea de-a IX-a Conferință la nivel înalt a țărilor
nealiniate imi oferă plăcutul prilej de a adresa, in
numele poporului român și al meu personal, un salut
cordial și cele mai bune urări șefilor de stat și guvern
ai țărilor nealiniate, tuturor participanților la acest
important forum internațional.
Actuala Conferință a țârilor nealiniate are loc într-o
perioadă cînd pe plan mondial s-au produs schim
bări care au dus la un anumit echilibru in raportul
de forțe — politic, economic șl militar —, ceea ce
a favorizat realizarea unor pași importanți pe calea
destinderii și soluționării prin tratative a unor pro
bleme internaționale. Cu toate acestea, situația mon
dială continuă să se mențină deosebit de complexă,
contradictorie și gravă. Nesocotind realitățile, cercu
rile imperialiste și neocolonialiste promovează tot mai
activ o politică de amestec în treburile interne și
de destabilizare a situației din unele state, iși inten
sifică acțiunile împotriva independenței și dezvoltării
libere a popoarelor. Totodată, criza economică mon
dială se manifestă cu tot mai multă putere, afectind
profund toate popoarele și, în special, statele in curs
de dezvoltare, adîncind continuu decalajele economice
și sociale dintre țările sărace și bogate. Se accen
tuează tot mai mult contradicția dintre țările în curs
de dezvoltare și țările dezvoltate, care tinde să de
vină principala contradicție a lumii contemporane.
în aceste "condiții, România consideră că este mai
necesară ca oricind unirea eforturilor tuturor țărilor
și popoarelor — și, în acest cadru, și ale țărilor neali
niate — pentru a acționa ferm în direcția afirmării
unei noi gindiri, a unui nou mod de abordare și so
luționare a problemelor ce confruntă epoca noastră,
îndeosebi ale războiului și păcii, ale asigurării pro
gresului economioo-social al tuturor națiunilor.
Problema fundamentală a epocii noastre o repre
zintă oprirea cursei înarmărilor și înfăptuirea dezar
mării, eliminarea cu desăvîrșire a armelor nucleare
și chimice, a altor arme de distrugere în masă, redu
cerea substanțială a armamentelor convenționale, a
efectivelor și cheltuielilor militare. Este necesar să
se renunțe la experiențele nucleare, la militarizarea
Cosmosului, la programele de modernizare a rache
telor cu rază mai scurtă de acțiune, să se renunțe
hotărît la politica „descurajării nucleare", care^-reprezintă, de fapt, continuarea cursei înarmărilor, men
ținerea concepției războiului de dominație.
în același timp. România consideră că- trebuie să
se treacă in modul cel mai hotărit la reducerea chel
tuielilor militare, urmînd ca fondurile economisite pe
această cale să fie folosite pentru sprijinirea efortu
rilor de progres ale tuturor statelor, și in primul rind
ale țărilor in curs de dezvoltare.
Noua gindire face, totodată, imperios necesară in
tensificarea eforturilor tuturor popoarelor — inclusiv
ale țărilor nealiniate — în direcția soluționării numai
și numai pe cale pașnică, prin tratative, a tuturor
problemelor litigioase și a conflictelor dintre state.
Trebuie să se renunțe cu desăvirșire la politica de
forță și de amenințare cu folosirea forței, de ames
tec în treburile interne ale altor state.
O condiție esențială pentru asigurarea progresului
și păcii în lume o. constituie respectarea hotărîtă de
către toate țările a principiului coexistenței pașnice
dintre state cu orinduiri social-politice diferite, eli
minarea din relațiile internaționale a oricăror forme
de intervenție, care urmăresc schimbarea orînduirii
social-politice dintr-o țară sau alta. Avînd în vedere
unele tendințe care se manifestă în prezent din par
tea unor state dezvoltate, se impune adoptarea unor
poziții ferme, de respingere categorică a oricăror mă
suri de constringere economică în raporturile dintre
state, de condiționare a dezvoltării schimburilor co
merciale și a cooperării economice în funcție de adoptarea unor schimbări in structura politică și eco
nomică a unor țări, de reprivatizarea sectorului pu
blic sau de introducerea unor așa-Zise mecanisme de
„piață liberă" ș.a., care urmăresc, în fapt, menți
nerea neocolonialismului, a dominației și exploatării
imperialiste. România s-a pronunțat și se pronunță
neabătut pentru respectarea fermă în relațiile dintre
state a principiilor egalității în drepturi, independen
ței și suveranității naționale, neamestecului în tre
burile interne, pentru renunțarea cu desăvirșire și
sub orice formă la politica de forță și dictat.
Pornind de la faptul că situația economică mon
dială este astăzi deosebit de gravă — ca urmare a
continuării vechii politici imperialiste de inegalitate
și asuprire, a politicii financiare-monetare inechita
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe ambasadorul Statului Israel
cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare
Președintele Republicii Socialiste
România, tovarășul Nicolae Ceaușeseu,
a primit, luni, 4 septembrie, pe

Zvi Mazel, care și-a prezentat scri
sorile de acreditare în calitate de
ambasador extraordinar și plenipo
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în continuarea ordinii de zi,
Consiliul de Stat a examinat și ra
tificat Acordul privind prelungirea
și modificarea Acordului pe ter
men lung de colaborare economi
că, industrială și tehnică între Gu
vernul Republicii Socialiste Româ
nia și Guvernul Republicii Italie
ne, semnat la Roma, la 22 mai
1973.
Proiectele de decrete
privind
unele, măsuri pentru îmbunătăți
rea organizării și reducerea nu
mărului de personal din aparatul
unor ministere, altor organe cen
trale și locale și al unor centrale
industriale, precum și Acordul
menționat au fost, în prealabil,
examinate și avizate favorabil de
Consiliul Legislativ.
De asemenea, în cadrul ședinței
Consiliului de Stat au fost dezbă
tute și aprobate Raportul Comisiei
pentru analiza activității de solu
ționare a propunerilor, sesizărilor,
reclamațiilor și cererilor oameni
lor muncii adresate Consiliului de
Stat și Raportul cu privire la re
zolvarea propunerilor, sesizărilor,
reclamațiilor și cererilor oameni
lor muncii adresate Consiliului de
Miniștri, ministerelor și celorlalte
organe centrale ale administrației
de stat, în semestrul I 1989.

Consiliul de Stat a apreciat că
și în semestrul I 1989, prin scri
sori și audiențe, oamenii muncii,
in calitatea lor de proprietari, pro
ducători și beneficiari ai întregii
avuții naționale, au avut o parti
cipare importantă la perfecționa
rea activității economico-sociale,
la asigurarea respectării legalită
ții, la promovarea în relațiile so
ciale a normelor eticii și echității
socialiste, la lichidarea unor lip
suri existente în organizarea și
desfășurarea muncii.
în spiritul indicațiilor, sar
cinilor și orientărilor date, cu
diferite prilejuri, de tovarășul
Nicolae Ceaușeseu, președintele
Republicii
Socialiste
România,
Consiliul de Stat a cerut tuturor
organelor de stat, organizațiilor de
masă și obștești să ia în continuare
măsuri ferme în vederea exami
nării și soluționării la timp și în
bune condiții a propunerilor, sesi
zărilor și cererilor cetățenilor, în
conformitate cu hotărîrile de
partid și legile țării, cu normele
eticii și echității socialiste, stimulînd și pe această cale participa
rea oamenilor muncii la conduce
rea generală a societății, la dez
voltarea și întărirea democrației

muncitorești-revoluționare în țara
noastră.
în legătură cu mășura des
facerii
contractului
de mun
că, președintele Republicii So
cialiste
România,
tovarășul
Nicolae Ceaușeseu, a cerut orga
nelor de conducere din unități să
analizeze cu toată răspunderea
motivele care pot determina o ast
fel de măsură și să nu procedeze
cu ușurință la îndepărtarea din
unitate a oamenilor muncii. Prin
lege, unitățile au dreptul să
schimbe locul de muncă ăl unei
persoane, însă măsura desfacerii
contractului de muncă trebuie să
fie luată în mod cu totul excep
țional și numai cu asigurarea, în
totdeauna, a unui alt loc de
muncă
corespunzător
pregăti
rii. în acest scop, tovarășul
Nicolae Ceaușeseu, președintele
Republicii Socialiste România, a
indicat să se aducă îmbunătățirile
corespunzătoare Codului Muncii și
celorlalte reglementări în vigoare
cu privire la măsura desfacerii
contractului de muncă.
Consiliul de Stat a soluționat,
de asemenea, unele probleme ale
activității curente.

tențiar al Statului Israel in țara
noastră. (Continuare in pagina a
V-a).
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PROIECTUL PROGRAMULUI-DIRECTIVĂ,
TEZELE PENTRU CONGRESUL AL XIV-LEA J
Așa cum se arată în comunicatul ședinței
Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,
desfășurată ieri sub președinția tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul general al
partidului a cerut ca în legătură cu buna
pregătire a Congresului al XlV-lea sâ se des
chidă în „Scinteia", în celelalte organe de
presă centrale și locale, la radioteleviziune
rubrici și emisiuni speciale de dezbatere a
documentelor Congresului, precum și a pro
gramelor de dezvoltare economico-socială a
fiecărui județ, a fiecărei localități, in care să
se redea propunerile și sugestiile comuniș
tilor, ale oamenilor muncii, care să contri
buie la definitivarea acestor programe, la
elaborarea hotărîrilor ce vor fi adoptate de
marele forum al comuniștilor români.
In acest sens, redacția ziarului „Scinteia"
pune la dispoziția comuniștilor, a tuturor oa
menilor muncii coloanele sale, astfel ca, în
cadrul rubricii cu titlul de mai sus, să se rea
lizeze o largă dezbatere a documentelor Con
gresului, a programelor de dezvoltare econo
mico-socială a județelor și localităților pa
triei.

ȘEDINȚA CONSILIULUI DE STAT
Luni, 4 septembrie a.c., a
avut loc ședința Consiliului de
Stat, prezidată de tovarășul
Nicolae Ceaușeseu, președintele
Republicii Socialiste România.
La lucrările ședinței au partici
pat, ca invitați, membri ai guver
nului și alți conducători de orga
ne centrale.
în cadrul lucrărilor înscrise pe
ordinea de zi, Consiliul de Stat a
dezbătut și adoptat decretele pri
vind unele măsuri pentru îmbună
tățirea organizării și reducerea nu
mărului de personal din aparatul
unor ministere, altor organe cen
trale și locale și al unor centrale
industriale.
Elaborate pe baza hotărîrii adop
tate de Comitetul Politic Executiv
al C.C. al P.C.R. cu privire la re
ducerea personalului din aparatul
de stat, perfecționarea structurilor
organizatorice și mai buna utili
zare a personalului, decretele con
țin norme menite să asigure îm
bunătățirea generală a activității
și creșterea răspunderii tuturor
cadrelor de partid și de stat, a în
tregului personal muncitor în or
ganizarea și desfășurarea activită
ții de dezvoltare economico-socială
a patriei.

bile —, România consideră că o cerință esențială a
asigurării progresului și păcii în lume o reprezintă
intensificarea acțiunilor pentru lichidarea Subdezvol
tării și edificarea unei noi ordini economice inter
naționale. bazată pe principii noi, de egalitate deplină
și echitate, pentru oprirea transferului de valută —
de fapt a unei părți din venitul național — din țările
în curs de dezvoltare către țările bogate, pentru asi
gurarea unor raporturi juste, echitabile între prețu
rile materiilor prime și cele ale produselor indus
triale, pentru asigurarea accesului larg și neîngrădit
al tuturor țărilor, îndeosebi al țărilor in curs de dez
voltare, la cuceririle științei și tehnicii moderne.
în acest cadru, se impun măsuri radicale în direc
ția soluționării datoriei externe a țărilor în curs de
dezvoltare, prin anularea completă a unora din aceste
datorii și prin reducerea altora, prin eșalonarea pe o
perioadă mai lungă și cu dobînzi mici, sau fără dobînzi, a creditelor restante.
Considerăm că, în actualele împrejurări Internațio
nale, țările nealiniate trebuie să-și asume un rol
sporit pentru reluarea dialogului economic Nord-Sud
și convocarea, în acest scop, a unei conferințe, sub
egida O.N.U., la care să participe, în condiții de ega
litate, atît țările în curs de dezvoltare, cit și cele dez
voltate și care să dezbată toate problemele legate
de lichidarea subdezvoltării și instaurarea noii ordini
economice, să stabilească principii noi de relații eco
nomice internaționale, care să permită progresul mal
rapid al țărilor în curs de dezvoltare și, in același
timp, să asigure stabilitatea economică generală, dez
voltarea tuturor statelor.
în general, țara noastră consideră că problemele
grave ale vieții internaționale — în primul rind pro
blemele dezarmării și lichidării subdezvoltării — nu
se pot soluționa numai de citeva țări'. Ele privesc toate
popoarele, toate statele. De aceea, România și-a ex
primat permanent, cu fermitate convingerea că țările
mici și mijlocii, țările in curs de dezvoltare și țările
nealiniate trebuie să aibă un rol activ în susținerea
politicii de dezarmare, de pace, de soluționare a pro
blemelor complexe, inclusiv a problemelor economiei
mondiale. Numai acționînd împreună, popoarele pot
să soluționeze în condiții echitabile și în mod demo
cratic problemele de care depinde asigurarea adevă
ratei libertăți și independențe a fiecărei națiuni !
România dă o înaltă apreciere rolului important
al țărilor nealiniate în afirmarea în lume a unei
politici noi, democratice, de independență și egalitate,
în respingerea politicii imperialiste și neocolonialiste
de exploatare și amestec în treburile interne ale altor
state. în acest scop, este necesar să se facă totul
pentru soluționarea problemelor litigioase care mai
există între unele state nealiniate și care sînt de
natură să slăbească unitatea de acțiune a acestor țări,
să dăuneze progresului lor economic și social, luptei
pentru întărirea independenței lor economice și po
litice.
Astăzi, mai mult ca oricind, capacitatea de acțiune
a mișcării de nealiniere, puterea ei de a exercita o
influentă pozitivă pe plan internațional depind de
întărirea unității și solidarității țărilor nealiniate. Ac
tualele condiții internaționale impun ca mișcarea de
nealiniere să-și întărească și mai puternic caracterul
său antiimperialist și anticolonialist, să acționeze cu
și mai multă forță si consecvență pentru promovarea
țelurilor și obiectivelor sale fundamentale — de inde
pendență, progres social și pace în lume.
Ca și pînă acum, România se va situa întotdeauna
alături de țările în curs de dezvoltare și nealiniate,
va conlucra activ cu aceste țări in realizarea obiec
tivelor de lichidare a subdezvoltării, de progres eco
nomic -și social al fiecărei națiuni, pentru afirmarea
tot mai puternică a politicii de înțelegere, colaborare
și pace in lume.
Avînd convingerea că actualul forum al țărilor ne
aliniate, de la Belgrad, se va înscrie, prin rezultatele
sale, ca un moment important în întărirea unității
țărilor nealiniate, ca o contribuție de seamă a miș
cării de nealiniere la promovarea păcii și colaborării
între popoare, la făurirea unei lumi mai bune și
mai drepte pe planeta noastră, urez succes deplin
lucrărilor conferinței !
Adresez poporului iugoslav vecin și prieten — care
găzduiește această importantă reuniune internațională
—, precum și tuturor popoarelor țărilor care participă
la conferință cele mai bune urări de progres, prospe
ritate și pace 1
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CĂRBUNE MAI MULT ȘI DE BUNĂ CALITATE!

RECOLTAREA $1 INSAMINTARILE

In această perioadă, in care colectivele de oameni
ai muncii din întreaga țară sint puternic antrenate în
însuflețitoarea întrecere socialistă pentru realizarea in
tegrală, pînă la Congresul al XIV-lea al partidului, a
sarcinilor economice pe acest an, o deosebită impor
tantă are activitatea din industria extractivă, care tre
buie să pună la dispoziția unităților din economie
cantități cit mai mari de resurse de materii prime și
energetice. In acest sens, tovarășul Nicolae Ceaușescu

puse în funcțiune două excavatoare
electrice de înaltă productivitate, care
lucrează în schimburi prelungite.
Acest fapt ne-a permis să depășim
. volumul lucrărilor la descopertă cu
30 000 mc, asigurînd în acest fel o
bună pregătire a producției pentru
perioada următoare.
— Adăugind la toate acestea mon
tarea unui nou complex mecanizat
de tăiere și susținere a abatajelor la
1 sectorul minier Chieșd, faptul , că in
du-se Încă din start o bună preseleccite.va zile va fi pusă in funcțiune o
ție, la rampa de încărcare ajunge
„„„„ combină de înaintare ...
nouă
la sectorul
doar cărbunele de calitate superioară. Sărmășa'g"T '(de fapt." un"noVtip~ de
— Noutăți pot fi consemnate și la combină de înaltă productivitate), că
_____________________________________________
Ia toate sortimentele de cărbune și
______________________________ în toate sectoarele puterea caloriei a
Cărbunelui1 este în creștere ca urmare
a preocupărilor asidue pentru cali«afeiSsBBâB lllfll fB
tate, precum și alte inițiative valoroaUmBSOI IUBII U
se aplicate in cadrul întreprinderii,
“
există certitudinea că comuniștii, toți
]
minerii sălăjeni vor întimpina cu noi

a subliniat că, prin buna organizare, ordine și disci
plină, prin utilizarea cu pricepere a modernei dotări
tehnice, prin aplicarea cu eficiență ridicată a tehno
logiilor superioare de lucru, se poate și trebuie să se
asigure sporirea extracției de cărbune, materia primă
atit de necesară în aceste zile termocentralelor și
cocseriilor.
lată cum se acționează in acest sens in două colec
tive de muncă din industria minieră.

proceselor de producție, dorim să
Principalele obiective urmărite con
amplificăm rezultatele obținute plnă
secvent de organizația de partid și
acum, raportînd noi succese în cinstea
consiliul oamenilor muncii, de între
Congresului al XIV-lea al partidului.
gul colectiv al întreprinderii Miniere
Sălaj-Sărmășag sînt realizarea și
depășirea, lună de lună, a producției
Afizice, îmbunătățirea continuă a ca
lității cărbunelui extras din subteran
și cariere, livrarea in termenele stabi
lite a cărbunelui necesar termocen
tralelor. Ca urmare a aplicării unui
mare număr de măsuri tehnice, a
realizării acțiunilor prevăzute în pro
gramul de perfecționare a organizării
A^i modernizare a procesului de pro
ducție, a materializării unor valoroa
se inițiative lansate în întrecerea so
cialistă ce se desfășoară intre sec
Ilustrative pentru preocupările ma
toare, în opt luni care au trecut din
nifestate în vederea mai bunei orga
acest an întreprinderea înregistrează
nizări
a producției și a muncii sînt
o depășire de 18 000 tone cărbune net
și secvențele desprinse din dialogu
la producția fizică, un plus de 463
rile purtate cu unele cadre de con
metri liniari la lucrările de pregătire,
ducere din două sectoare miniere,
de 176 metri liniari la săpare, 50
care, deși nu se situează pe primele
metri liniari la lucrări geologice și o
locuri in întrecerea socialistă pe în
depășire cu 197 000 metri cubi la lu
treprindere, înregistrează importante
crările de descopertă.
depășiri la producția fizică. Este
— Un avans substanțial, care con
vorba de sectoarele miniere Ip și
firmă locul bun ocupat de unitatea
Surduc.
noastră în întrecerea socialistă — ne
— Depășirea plariului la extracție
spune inginerul Nicolae Colțan, di
cu
2 700 tone în sectorul Ip va fi în
rectorul adjunct al întreprinderii. De
tregită
în perioada următoare și da
asemenea, în cadrul pregătirilor pentorită faptului că, recent, a fost pus
’tru Sezonul rece, livrăm '■ intens căr
în funcțiune abatajul frontal 6 211, cu
bune în vederea constituirii stocuri
un randament bun, ceea ce va asigura
lor pentru iarnă, acțiune care a de
un
spor de producție de cel puțin 150
marat cu bune rezultate. Din punctul
tone cărbune pe luna septembrie —
de vedere al livrărilor ne situăm la
ne-a relatat ing. Mihai lonescu, ad
nivelul graficului întocmit în colabo
junctul șefului de sector.
rare cu principalii noștri beneficiari.
— Cum s-a reușit punerea în func
Calitatea cărbunelui extras, atit din
țiune a acestui abataj mai repede cu
subteran, cît și din cariere, este in
două
săptămîni decît era planificat ?
continuă creștere, fapt demonstrat și
■— Hotărîtoare au fost priceperea,
de importantele sume încasate de în
dăruirea și seriozitatea cu care au
treprindere, ca bonificații. Experiența
muncit membrii brigăzii conduse de
ne-a demonstrat că, prin realjzarea si
Alexandru Feher și echipa de mondepășirea planului la lucrările de
tori din subordinea lui Marin Chifa.
< pregătire, pot fi menținute în func
Tot la acest sector consemnăm' o
_____ ____
ționare toate abatajele frontale.
AcțWfiind consecvbhtnbSh'ttff‘'’cr,e$terea ' "ndlrtât'e tehnică pentru îmbunătățirea
•-vitezelor de__________________________________________________
----- "r— 'La
—x*
■.„->> ,nr. 1
calității cărbunelui,
banda
inăintâr'e ' iri ' SUbtferan,
....... -,.......
care deversează la suprafață cărbu_____,_______ , ....
la întreaga
asigurarea funcționării
Capacitate a- mașinilor șî utilajelor
nele extras din subteran, a fost mon
p§îf6cțîonăWd TiciAțfnuă
» tehnologice. pSH&tlon&rea
boAtmuă --tâtS’Ț) 'ingenioasă''in'âi81ație"'tnecahi.
că de separare a sterilului! Realizîna organizării muncii și modernizarea
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sectorul minier_ Surduc,. ne-a spus
Zeodor Vale, șeful sectorului. Am
sporit la 1 630 tone cantitatea de câr
bune extrasă pește plan în opt luni
din acest an și aș dori să precizez
că la microcariera Zăghid au fost

Si importante succese

Congresul al

XIV-lea al partidului, că-și vor onora
și m acest an, în cele mai bune con
diții, sarcinile ce le revin din progra
mul energetic 'național — ne-a pre
cizat Beniamin Coapși, secretarul co
mitetului de partid, președintele con
siliului oamenilor muncii de la între
prinderea Minieră Sălaj-Sărmășag.

Eugen TEGLAȘ

corespondentul „Scinteii*

trală de benzi transportoare, o ma
șină de haldat și două excavatoare de
mare capacitate cu rotor cu cupe".
Aici s-a format un puternic colec
tiv de muncitori șl specialiști, în
frunte cu subinginerul Gheorghe
Gherlan, care a perfecționat o serie
de tehnologii. Măsurile luate au asi
gurat o înaltă productivitate a mun
cii. obținerea unor însemnate econo
mii de metal, energie și combustibil,
precum și îmbunătățirea condițiilor
de muncă ale minerilor. Așa, bună
oară, s-au introdus grinzi pășitoare
stabilizate lateral, care înlocuiesc
corrfpiexele mecanice de tip greu,
improprii pentru exploatarea cărbu
nelui în această zonă a țării.
„în cei peste 15 ani de cînd lucrez
la întreprinderea Minieră Căpeni —
ne-a spus subinginerul Gheorghe
Gherlan — meseria a devenit pentru
mine o pasiune. în permanență, îm
preună cu tovarășii mei de muncă, ne
străduim ca, în funcție de. condițiile
de zăcămînt, să găsim noi și mai les
nicioase metode de a scoate la lu
mina zilei cantități cît mai mari de
cărbune. Iată cîteva soluții adoptate
pentru ca activitatea noastră să se
înscrie pe coordonatele tehnicii avan
sate : am- introdus metoda evacuării
în trepte a apei din forajele de aseca-

în vederea creării frontului de lu
cru pentru utilajele care urmează
să fie primite în aceste zile. Astfel,
am asigurat în întregime structura
pentru închiderea cazanului numărul
1, a fost executată și fundația pentru
prima turbină,
care e predată la
montaj, și am început lucrările pen
tru a doua turbină, aferentă caza
nului numărul 2. Montajul la turnul
de răcire numărul unu este efectuat

re prealabilă de la suprafață ; în
susținerea lucrărilor miniere lemnul
a fost înlocuit cu profile ; s-a îmbu
nătățit sistemul de curățire a ghi
dajelor și transportoarelor ; a fost
pus în funcțiune un , dispozitiv de
oprire a vagoneților în cazul cînd in
tervin unele avarii".
Dar principalul factor care a adus
cele mai mari sporuri de producție
l-a constituit ordinea și disciplina,
buna organizare a activității la locu
rile de muncă, astfel incit să se res
pecte riguros graficele de exploatare
și livrare a cărbunelui. „Pentru a
obține cantitățile suplimentare de
cărbune care să ne situeze în frun
tea întrecerii socialiste —< ne-a spus
Miron Bucșa, de la sectorul Baraolt
— s-a folosit mai intens posibilitatea
mecanizării lucrărilor de pregătire,
în fiecare sector subteran — dotat la
exigențele tehnicii actuale — s-au
creat mai multe fronturi de lucru, în
așa fel incit activitatea de extracție
să nu cunoască stagnări".
Nu de mult, in cinstea zilei de 23
August, minerii Baraoltului raportau
condu’cerii partidului realizarea pro
ducției fizice și marfă pe 8 luni ale
anului cu 15 zile înainte de termen.
Și iată că la începutul lunii septem
brie aveau satisfacția de a consemna
scoaterea la lumina zilei, peste pre

rilor de montaj este imperios nece
sar ca beneficiarul să impulsioneze
livrarea utilajelor de către princi
palii furnizori, care sînt întreprin
derea de Utilaj Tehnologic Bistrița,
restantă cu filtrele ionice de gazor
de 6 bari, întreprinderea „Vulcan"
București, pentru livrarea sistemu
lui sub presiune a primului cazan
de 420 tone șl a părților specifice
aferente primului grup de 50 MW, șl

COLABORARIA OPTIMA AR PUTEA
CONDUCE EA REZULTATE OPTIME
Pe șantierul termocentralei din Slatina
la cota 55, aflîndu-se în curs de fi
nalizare grinda inelară care comple
tează structura la cota finală. Se lu
crează intens la rețelele tehnologice
de incintă, se montează conductele
de distribuție și legăturile dintre
Utilități. La turnurile și benzile
transportoare de cărbune există, de
asemenea, asigurat front de lucru,
iar la depozitul de zgură ne aflăm
in faza de finalizare.
Trecind în revistă cîteva dintre
principalele obiective de pe șantier,
se constată, in prezent, un stadiu
avansat al lucrărilor. Și totuși, cum
se acționează, în acest context, pen
tru recuperarea restantelor, avînd
in vedere unele rămineri în urmă
Ia o serie de stadii fizice ? După
cum ne-au precizat o serie de spe
cialiști, pentru definitivarea lucră-

Culesul porumbului se intensifică de la o zi la alta
Cu toate că vremea se menține in
stabilă, in toate unitățile agricole din
județul Mehedinți se acționează în
ritm susținut la executarea lucrărilor
agricole de toamnă. O parte însem
nată din forțele mecanice și manuale
sint concentrate acum la recoltarea
porumbului, lucrare care impune un
mare volum de muncă. Pretutindeni,
printr-o tot mai bună organizare a
muncii și exercitarea unui control
permanent și exigent, se urmărește
realizarea integrală a normelor zil
nice stabilite pe fiecare formație de
lucru in parte. Numeroase sint in
aceste zile faptele deosebite de mun
că ce fac dovada că oamenii mun
cii de pe ogoarele mehedințene sint
hotâriți să stringă cit mai repede și
fără pierderi intreaga producție. în
unitățile de pe raza consiliului unic
Devesel s-au cultivat 3 646 hectare cu
porumb. „In programul pe care l-am
stabilit și a cărui realizare o urmă
rim ceas de ceas — ne spune Mihai
Năstase, președintele consiliului —
ne-am repartizat in așa fel forțele
pe unități și ferme incit să aducem
intreaga producție de porumb in spa
țiile de depozitare in cel mult 12—13
zile bune de lucru. Asta înseamnă să
recoltăm zilnic, in medie, peste 320
hectare. Cind timpul a fost favorabil
și ploile nu ne-au dereglat activita
tea in cimp, am ajuns să culegem
chiar 345 hectare pe zi".
Cum se reușește acest lucru ? Lo
cuitorii satelor — de toate virstele —
se află aqum.in cimp, acolo unde,tre

buie strins cît mal grabnic rodul
toamnei. La Cooperativa Agricolă de
Producție Devesel, unde ajungem in
cursul zilei, se acționează pe două
sole : se recoltează iritens mecanic și
manual. Transportul producției se
face atit cu mijloacele auto, cit și cu
atelajele. Alte 25 de atelaje transpor
tă cocenii, pe care-i stringe formația
alcătuită din 45 cooperatori. Cum
solul are acum umiditate suficientă,
pe porțiunile eliberate de resturile
vegetale intră imediat tractoarele.
„Am inceput recoltatul la hibrizii
timpurii, adică pe solele ce urmează
a fi insămînțate cu gria — ne spune
Dumitru Necitt, președintele unității
— pentru a pregăti patul germinativ
în condiții ireproșabile. Deja, am
strîns producția de pe aproape ' 435
hectare, din cele 686 hectare cultivate
cu porumb". După ritmul în care se
muncește aici, recoltatul va mai dura
— după cum apreciază cei din con
ducerea unității — cel mult 4 zile.
în ziua respectivă cei de la Coope
rativa Agricolă de Producție Burila
Mare aveau prevăzut să strângă re
colta de porumb de pe 86 hectare.
Aici a fost nevoie de un sprijin deo
sebit din partea primăriei. In ce a
constat ? „Unitatea avînd in cultură
927 hectare cu porumb — ne preci
zează Vasile Neagoe. primarul comu
nei — ne-am dat seama că, luind în
calcul forța de Care dispunem, peri
oada de recoltat se poate prelungi Ia
peste 20 de zile. Am analizat această

situație și am găsit și soluția pentru
a ne încadra cu lucrarea in cel mult
14 zile, Fapt este că angajaților de
pe rază comunei li s-au repartizat 280
hectare cu porumb pentru recoltat";
Aflat tot timpul in mijlocul oameni
lor, acolo unde se muncește de zor,
primarul și-a luat și o răspundere
directă : coordonează pe tot parcursul
zilei activitatea de transport a pro
ducției din cîmp spre spațiile de de
pozitare.
Aceeași muncă susținută și pe so
lele vecine ce aparțin întreprinderii
Agricole de Stat din Burila Mare.
De la directorul întreprinderii, ingi
nerul Vasile Petrescu, pe care-1 gă
sim in locul unde se depozitează pro
ducția, reținem : porumbul a fost
deja strihs de pe mai bine de 700
hectare din cele 1 097 hectare in cul
tură ; pe cele 610 hectare, după care
urmează orzul și griul, patul germi
nativ a fost pregătit să primească
sămința, ceea ce va permite ca încă
din prima zi de semănat șă se’depă
șească viteza zilnică de lucru plani
ficată.
Intr-un stadiu avansat cu recol
tarea porumbului se află și unitățile
din consiliile unice Obirșia de Cimp,
Recea. Gruia, Gogoșu. Șimian și
Vinju Mare, unde există condiții ca
in cursul acestei săptămini lucrarea
să fie Încheiată.

Vlrqîliu TATARU
corespondentul „Scinteii*

HARGHITA;

VASLUI:.

vederile planului, a unei însemnate
cantități de cărbune, ceea ce înseamnă
realizarea planului fizic în proporție
de 107,8 la sută, iar . a indicatorului
producție-marfă de 107,2 la sută.
Concret, față de contractele pe anul
în curs, întreprinderea a livrat din
stocurile existente și din producția
suplimentară, în special beneficiari
lor din Borzești, Iași și Suceava, o
cantitate suplimentară de peste 80 000
tone cărbune, din care marea majo
ritate pentru termocentrale. Toate
aceste rezultate au fost obținute în
condițiile creșterii substanțiale a pro
ductivității muncii, a reducerii chel
tuielilor materiale și totale la 1000
lei producție-marfă.
Pentru ca nivelul producției să se
înscrie pe o linie accentuat ascenden
tă, răspunzînd astfel chemărilor
secretarului general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceausescu, de a da
țării cît mai mult cărbune, colectivul
de oameni ai muncii de aici pregă
tește darea în funcțiune a noilor
mine de Ia Vîrghiș II și Racoș Put,
unde se acționează cu toată răspun
derea pentru a obține rezultate tot
mai bune.

Constantin

TIMARU

corespondentul „Scinteii"

CERINȚĂ IMPERIOASĂ PENTRU CREȘTEREA PRODUCȚIEI ENERGETICE
Potrivit sarcinilor subliniate de
secretarul general al partidului, pe
•r, toate șantierele de investiții este
'■■necesar să se ia măsurile tehnice și
Jorganizatorice, să se întărească or
dinea și disciplina la fiecare punct
de lucru, astfel incit, în întimpinarea marelui forum al comuniștilor,
toate capacitățile de’ producție pre
văzute' să fie cit mai grabnic puse
în funcțiune.
Iată cum se acționează în aceste
'zile pe șantierul unei importante
investiții din județul Olt : Centrala
Electrică de
Termoficare Slatina.
Pentru început, ing. Aurel Medințu,
directorul întreprinderii Electrocentrale Slatina, ne-a relatat că în această perioadă au fost concentrate
eforturile tuturor factorilor ce ac
ționează în cadrul șantierului pen
tru executarea anumitor lucrări
prioritare. Este vorba, în primul
rind, de pregătirea pentru punerea
' jîn funcțiune în avans a stației de
pretratare a apei, destinată să asi
gure apa industrială întreprinderii
de țevi din localitate, mai înainte
.de punerea în funcțiune a primului
grup de 50 MW.
în același timp, s-a acționat pen’*tru asigurarea fronturilor de lucru
7.1a montajul utilajelor complexe,
unde, se știe, perioada normată de
jnontaj este relativ mare. Au fost
predate, practic,
toate furniturile
, pentru stația de epurare chimică a
apei, sala de mașini pentru primul
’."grup de 50 MW și cazanul numărul
unu de 420 tone abur pe oră.
Care este opinia constructorului,
respectiv a Trustului de Construcții
Industriale Craiova, prin antrepre
norul general al investiției — An
trepriza de Construcții Industriale
.Slatina ? Ne răspunde Ilie Oanță,
lnginer-șef :
— Ne-am mobilizat toate forțele

MEHEDINȚI:

Muncă intensă in carierele întreprinderii Miniere Sălaj-Sărmășag

Tehnologiile moderne asigură ritmuri inalte de extracție

Cu decenii în urmă. Baraoltul era
localitatea cunoscută din cărțile de
geografie pentru simplul motiv că în
apropierea ei Oltul își schimba
. .cursul, urmînd paralel lanțul Carpa• ților Meridionali. Baraoltul a mai fost
cunoscut și pentru
tradițiile sale
- muncitorești, susținute de minerii din
zona Căpenilor. Colectivul întreprin, derii Miniere Căpeni a fost distins
■ pentru remarcabilele sale fapte de
muncă de două ori cu ..Ordinul Mun
cii" clasa- I și cite o- dată cu „Ordinul
Muncii" clasa a Il-a și, respectiv,
clasa a III-a. Referindu-se la rezul
tatele obținute in acest an. Arcadie
. Boroș, directorul întreprinderii, ne-a
spus : ..ba noi, toate sectoarele de
producție își realizează, lună de lună,
sarcinile de plan și angajamentele
asumate în întrecerea socialistă. în
treprinderea are un harnic colectiv
de muncă, hotărît să facă totul pen
tru ca în cinstea Congresului al XIVlea al partidului să îndeplinească sar
cinile anuale de plan pe întregul an.
Aceasta presupune folosirea deplină a
£ ..capacităților de producție a modernei
baze materiale de care dispunem.
Concret, o problemă pentru rezolva
rea căreia acționăm cu toate forțele
o reprezintă îmbunătățirea fluxului
tehnologic de la cariera de lignit din
Valea Crișului, dotată cu o magis

- lucrări de amploare, care impun
o exemplară organizare, participarea
la muncă a tuturor locuitorilor de la sate

Intreprinderea de Mașini Grele
București, cu turbina numărul 1 de
50 MW și auxiliarele acesteia. Cu
sprijinul comitetului județean de
partid
s-a intervenit in repetate
rinduri la furnizori in vederea în
cadrării in grafic a livrărilor ; in
special este necesar să se asigure
furnizarea ritmică
a utilajelor șl
principalelor echipamente, în ordi
nea tehnologică a montării. Totuși
ritmul livrărilor nu este incă satis->
făcător.
— Noi, constructorii, sublinia Eu
gen Mitroi, secretarul comitetului
de partid de la Antrepriza de Con
strucții Industriale Slatina, ne an
gajăm să finalizăm cît mai curind
stația de pretratare a apei și ne-am
propus să o dăm în folosință în
avans, în întîmpinarea Congresului

al XIV-lea al partidului, avînd in
vedere importanță pe care o are
acest obiectiv pentru buna funcțio
nare a întreprinderii, de țevi.
Activitatea de pe șantier eviden
țiază eficienta măsurilor luate pen
tru mai buna organizare a muncii,
aplicarea unor soluții moderne de
lucru și, în consecință, pentru creș
terea productivității muncii. Astfel,
banda de injecție pentru cazanul
numărul 1 a fost realizată in soluție
prefabricată, montată și vopsită la
sol, după care a fost începută mon
tarea definitivă, cu macarale de mare
tonaj, la înălțime. Prin această solu
ție s-a îmbunătățit calitatea lucrării
și se scurtează timpul de finalizare
cu cel puțin o lună. Execuția din
prefabricate a fost adoptată și în
cazul estacadelor tehnologice, precum
și la montajul benzilor transportoa
re, prin executarea acestora in tron
soane preasamblate.
In această perioadă se muncește
intens în toate sectoarele de pe șan
tier. De exemplu, deși activitatea
este organizată, in general, in re
gim de 10 ore, se lucrează și in două
schimburi prelungite, iar unde este
cazul se recurge la activitate „non
stop".
In continuare, se pune accent pe
mai buna organizare a muncii, con
lucrarea dintre antrepriză și subantreprize, pe de o parte, și dintre
acestea din urmă, pe de altă parte,
permanentizarea forței de muncă pe
șantier corespunzător volumului lu
crărilor ce se cer executate, defalcarea planului lunar și decadal pe
antrepriză și subantreprize în mod
proporțional cu volumul de lucrări
Scadent pentru perioada respectivă.

Mihal GRIGOROȘCUȚA
corespondentul „Scinteii"

După ploi se ară repede și bine
Și pentru oamenii muncii din agri
cultura' județului Vaslui stringerea
grabnică și fără pierderi a recoltei
și pregătirea temeinică a insămințârilor de toamnă constituie obiective
prioritare. Recoltarea florii-soarelui
s-a efectuat pe 34 la sută din supra
față, a sfeclei de zahăr — pe 7 la
sută, și a început culesul porumbului,
lucrare efectuată pe 4 la sută
din suprafață. îndeosebi pe su
prafețele destinate a fi însămințate cu cereale păioase. O
dată cu aceasta, forțele mecanice și
umane sint concentrate la efectuarea
arăturilor pentru însămînțările de
toamnă. Fină acum arăturile au fost
executate pe 60 la sută din cele 120 638,
hectare, iar terenul a fost pregătit pe
32 000 hectare. „Pentru încadrarea lu
crării in termenul stabilit, este ne
cesar ca viteza zilnică la arat să. fie
mărită mult, peste cea planificată,
de 6 030 hectare — ne spune ingine
rul Constantin Dumbrăveanu, direc
torul Trustului județean al S.M.A.
Aflindu-ne în zona a doua de cul
tură, colinară, unde culturile de toam
nă se maturizează, evident, mai tirziu, este necesar ca semănatul ce
realelor păioase să se încheie mai
devreme decit în sud, cel tirziu pînă
la 1 octombrie. De aceea, comanda
mentul județean pentru agricultură
a luat o serie de măsuri care să im
prime tuturor lucrărilor un ritm și
mai intens, astfel incit să terminăm
arăturile, așa cum s-a stabilit! pină
Ia 15 septembrie. Avîndu-se în ve
dere volumul mare de lucrări, in
sprijinul unităților agricole au fost
repartizate forțe care să grăbească
recoltarea, cu prioritate pe suprafe
țele care urmează să se însămințeze
cerealele păioase. Concomitent, a fost
mărit numărul tractoarelor reparti
zate la arat. In toate unitățile se lu
crează în două schimburi ori în

pitațiile căzute în ultimul timp. Mun
ca este organizată in formații mari,
beneficiind de asistență tehnică, și
se desfășoară sub supravegherea di
rectă a șefilor secțiilor de mecani
zare, care răspund de calitatea ară
turilor. Ca atare, numeroase unități
agricole din consiliile agroindustriale
Murgeni, Crasna, Fălciu, Huși, Birlad, Zorleni, Vaslui au efectuat ară
turi pe suprafețe cu mult peste me
dia județului și au pregătit terenul
pentru semănat".
Afirmațiile interlocutorului nostru
sînt ilustrate și confirmate de aspec
tele intilnite pe teren. Urmărind
timp de o zi cum se lucrează in
unitățile Consiliului Agroindustrial
Fălciu, ne-am dat seama de modul
responsabil și grija deosebită cu care
se acționează in cele două întreprin
deri agricole de stat și cinci coope
rative agricole pentru executarea arăturilor și pregătirea terenului pen
tru semănat. Lucrindu-se gospodă
rește, in aceste unități arăturile au
început pe un front larg, incă după
seceriș, și continuă acum intr-un
ritm și mai alert. Se muncește in
tens, cu grijă pentru calitate, îndeo
sebi în fermele întreprinderii Agri
cole de Stat Fălciu, in cooperativele
agricole Berezeni, Bozia, Vetrișoaia,
Rîhceni, Fălciu. „Utilizind atelajele
pe care le avem la transportul sfe
clei de zahăr, putem folosi ia arat
toate tractoarele disponibile, ne spu
ne Vasile Tălmaciu, președintele
consiliului agroindustrial. Urmărim
ca zilnic fiecare formație, fiecare
unitate să depășească viteza de arat
prevăzută. în acest fel, chiar în aceăstă perioadă de vîrf, reușim să
realizăm lucrări la un nivel calitativ
înalt, ceea ce ne dă garanția că vom
putea efectua semănatul în perioada
optimă".

Încă mai e timp
pentru a completa
balanța furajeră
în agricultura județului Harghita
se depun eforturi susținute în vede
rea asigurării furajelor pentru pe
rioada de stabulație a animalelor.
Pină la sfirșitul lunii august, in uni
tățile agricole din județ au fost de
pozitate 120 000 tone fin, reprezentind 72 la sută din programul pe
acest an. La suculente s-au însilozat
peste 200 000 tone din programul de
382 000 tone, urmind ca diferența să
se acopere prin insilozarea sfeclei și
guliilor furajere, a coletelor de sfeclă
de zahăr .fee vor rezulta in urma re
coltării acesteia și cu. alte suculente.
De condițiile deosebit, de favora
bile ale acestei perioade au profitat
multe unități agricole din județ,
printre care cooperativele agricole
Secuieni, Ciceu. Tușnad, Toplița-Mur.eș, Remetea și altele, care au reușit
de pe acum să-și asigure furaje în
destulătoare pînă la viitorul pășunat.
Un exemplu in acest sens este ofe
rit și de cooperativa agricolă Feliceni. „Avem efective mai mari de
animale față de cele care existau la
31 decembrie anul trecut — ne spune
inginerul Csiirbș Ladislau, pre
ședintele unității. Pentru producerea
furajelor valorificăm toate posibili
tățile de care dispunem. Pe 100 hec
tare, din cele 300 arabile destinate
bazei furajere. am semănat din
toamna trecută secară pentru masăverde. din care a rezultat un surplus
de 1 200 tone, pe care l-am însilozat,
în amestec cu paie tocate. Această
suprafață a fost reinsărnințată cu
culturi anuale pentru siloz, de pe
care obținem acum minimum 30 tone
la hectar. Din celelalte 200 hectare
arabile, 40 le-am cultivat cu sfeclă fu
rajeră, iar 160 hectare cu trifoi. Da
torită ploilor din perioada respectivă,
producția de la coasa intii am insilozat-o, obținind 4 900 tone, iar la coasa
a doua — de pe 90 hectare — am
făcut fin . vitaminos pentru tinere
tul bovin. Restul de 70 hectare trifoi
au fost reținute pentru sămință".
Aflăm, de asemenea, că fînețele au
fost întreținute cu grijă, astfel că
acum, practic, fiecare metru pătrat
este recoltabii. De pe aceste finețe
s-au depozitat peste 2 500 tone fin
de bună calitate. Trecînd pe la fie
care din cele trei ferme zootehnice
ale unității am putut aprecia și grija
deosebită pe care o manifestă fiecare
cooperator pentru ca nici un kilo
gram de furaj să nu se risipească.
în județ sint unele unități agri
cole cooperatiste ale căror cadre de
conducere nu s-au preocupat de
stringerea și depozitarea la timp a
furajelor, văzindu-se acum in situa
ția de a nu-și putea acoperi nece
sarul stabilit. Un recent program adoptat la nivel de județ stabilește
măsuri precum insămințarea de cul
turi furajere — varză și rapiță fura
jeră sau secară masă-verde — desti
nate pășunatului de toamnă șl pri
măvară,. utilizarea tuturor resurselor
locale ca vreji de cartofi, colete de
sfeclă, coceni de porumb, cetină de
brad etc. Sint măsuri bune, de care
măcrr acum, la începerea toamnei,
cooperativele agricole din Săcel, Corund, Merești, Sincrăienl, Plăieșii de
Jos și altele ar trebui să țină seama
șl să-și asigure furajele necesare po
trivit efectivelor și producțiilor pla
nificate.

Nicolae SANDRU

corespondentul „Scinteii*
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PROIECTUL PROGRAMULUI-DIRECTIVĂ,

TEZELE PENTRU CONGRESUL AL XIV-LEA
PERSPECTIVE LUMINOASE
PUTERNICA AFIRMARE A AUTOCONDUCERII
1N DEZVOLTAREA MULTILATERALĂ
MUNCITOREȘTI, A AUTOGESTIUNII
A JUDEȚELOR ȘI LOCALITĂȚILOR PATRIEI
ECONOMICO-FINANCIARE
Aplicînd cu fermitate principiul înfăptuirii socialismului cu poporul
și pentru popor, partidul nostru va acționa în mod consecvent pentru
dezvoltarea largă a formelor democratice de conducere, pentru asigura
rea participării clasei muncitoare - clasa cea mai înaintată a societății
noastre -, a țărănimii și intelectualității, a întregii națiuni, la elaborarea
și transpunerea în viață a politicii de dezvoltare economico-socială a
țării.

In elaborarea programelor de dezvoltare economi
co-socială a județelor, municipiilor, orașelor și comune
lor - ca părți integrante ale planului național unic - este
necesar să se asigure înfăptuirea neabătută a politicii
de repartizare echilibrată a forțelor de producție pe te
ritoriul țării, continuarea procesului de organizare și
modernizare a localităților.

(Din proiectul Programului-Directivă al Congresului al XlV-lea)

(Din proiectul Programului-Directivă al Congresului al XlV-lea)

Este limpede că democrația socialistă implică acțiunea individua
lă șl colectivă, acțiunea conștientă și angajarea responsabilă în so
luționarea problemelor societății, la toate eșaloanele și in toate do
meniile ei — politic, economic și social. Participarea la conducerea
treburilor obștești, intr-un mecanism democratic bine structurat, unic
in felul său. reprezintă in fond o șansă de afirmare neîngrădită a ini
țiativei creatoare, a vocației democratice, a personalității fiecăruia și,
în același timp, o posibilitate reală pentru perfecționarea activității in
toate sferele vieții economico-sociale. Așa cum sublinia tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU în cuvîntarea rostită la Adunarea solemnă con
sacrată zilei de 23 August, referindu-se la dezbaterea in partid și popor
a documentelor pentru Congresul al XlV-lea al partidului, „Mărețele
obiective de dezvoltare viitoare a patriei impun perfecționarea continuă
a activității politico-ideologice, a activității tuturor organismelor noastre
care, fiecare in domeniul său de activitate, trebuie să asigure organizarea
și participarea activă a tuturor claselor și categoriilor sociale la înfăp
tuirea politicii generale de ridicare a patriei pe noi culmi de progres
și civilizație". Pornind de la această subliniere, ancheta social-politică de
azi a „Scînteii" își propune să înfățișeze — prin opiniile participanților
la dezbaterea documentelor Congresului al XlV-lea — dimensiu
nile și stadiul atins în înfăptuirea concretă a generosului cadru
democratic conbeput de partid, precum și rolul care revine milioanelor
și milioanelor de oameni ai muncii în valorificarea acestui cadru de
mocratic.

Conținutul și structura cadrului democratic

de conducere a economiei
Pentru ca participarea largă a oamenilor muncii la actul deciziei eco
nomice să fie efectivă și eficientă, un rol deosebit a revenit, de la bun
inceput, creării și consolidării unui cadru legal adecvat, care a consfin
țit drepturile și îndatoririle ce revin proprietarilor și producătorilor va
lorilor materiale și spirituale ale societății. Care sint prefacerile struc
turale pe care le-a cunoscut, in plan juridic, mecanismul de conducere
a economiei naționale ?
Prof. unlv. dr. ^Dumitru Ciucur, de
la Academia de Studii Economice
București :
Sistemul
democrației
muncitorești-rey<il^țiqnaț,e . a țest
creat și aplicat in mod treptat, pe baza
orientărlor elaborate de partid începînd cu istoricul Congres al IX-lea,
un rol determinant în acest proces
revenind concepției revoluționare a
tovarășului Nicolae Ceaușescu. încă
din anul 1968 au fost constituite pri
mele organe de conducere colectivă
in întreprinderi, renunțindu-se la
conducerea unipersonală. Au fost
instituționalizate adunările generale
ale oamenilor muncii, comitetele de
direcție ale întreprinderilor și orga
nizațiilor economice de stat, trans
formate ulterior in consilii ale oa
menilor muncii. S-au constituit, de
asemenea, consilii județene și na
ționale, s-a trecut apoi la organizarea
periodică a congreselor oamenilor
muncii din industrie, agricultură, din
domeniul științei și invățămîntului,
care adoptă decizii în probleme fun
damentale ale activității economicosociale.
în anul 1978, Marea Adunare Na
țională a adoptat legea cu privire la
organizarea și conducerea unităților
socialiste de stat pe baza autoconducerii și autogestiunii economicofinanciare, prin care se consfințește
conducerea democratică. Ia scara în
tregii economii, realizîndu-se unita
tea deplină între un cadru institu
țional ce exista de mai multi ani și

atribuțiile concrete ce revin colec
tivelor de oameni ai muncii in ad
ministrarea patrimoniului încredin
țat de societate.
Alexandru Nicolae, secretar al co
mitetului de partid, președinte al
consiliului oamenilor muncii de Ia
întreprinderea „Vulcan" București :
Acest cadru larg democratic — ce
și-a dovedit pe deplin viabilitatea
— a fost perfecționat continuu, pe
măsura experienței acumulate și a
dezvoltării generale economico-so
ciale. Astfel, Legea privind statutul
juridic al unităților socialiste pe
baza principiilor autoconducerii mun
citorești și autogestiunii economicofinanciare, adoptată anul trecut de
Marea Adunare Națională, asigură
statuarea unitară pe plan juridic a
principiului potrivit căruia oamenii
muncii, organismele democratice și
factorii de conducere executivă poar
tă întreaga răspundere pentru con
ducerea directă și eficientă a fiecă
rei unități economice, pentru gospfidărirea judicioasă a bunurilor din
patrimoniul acesteia. Se poate afir
ma, așadar, cu toată certitudinea că,
în prezent, in țara noastră există
un larg cadru economic, organizato
ric și juridic — perfecționat în de
curs de 20 de ani — pentru afir
marea deplină a democrației noas
tre socialiste, pentru exercitarea
neîngrădită a atribuțiilor oamenilor
muncii de conducători nemijlociți ai
vieții economico-sociale a țării.

0 trăsătură fundamentală: participarea efectivă

a oamenilor muncii la actul deciziei
Dumitru Ciucur : Prin structurile
democratice create, prin atribuțiile
ce le-au fost conferite prin lege,
oamenii muncii participă direct la
actul deciziei la nivel micro și ma
croeconomic. Astfel, in întreprinderi
și fabrici, in industrie, construcții,
transporturi șl in alte sectoare ale
economiei funcționează in prezent
peste patru mii de consilii ale oa
menilor muncii, cu aproape 80 mii
de membri. în centrale industriale
și alte unități asimilate, in cele 119
consilii ale oamenilor muncii sint
cuprinși peste 5100 membri. Consi
liile de conducere ale ministerelor și
celorlalte organe centrale ale ad
ministrației de stat cuprind 2 300 de
membri, din care aproape 600 sint
muncitori, maiștri și tehnicieni. Este
de semnalat faptul că ponderea
muncitorilor, maiștrilor și tehnicie
nilor in componența organelor co
lective de conducere este în pre
zent de 50 la sută la nivelul între
prinderilor, fabricilor și secțiilor, de
33 la sută la nivelul centralelor in
dustriale și de 25 la sută la nivelul
ministerelor și celorlalte organe
centrale ale administrației de stat,
ceea ce demonstrează răspunderea
deosebită ce le revine tn conducerea
activității.
Tudor Albeșteanu, cazangiu, mem
bru al consiliului oamenilor muncii
al întreprinderii „Vulcan" Bucu
rești : Fac parte dintr-un colectiv
cu vechi tradiții muncitorești, între
prinderea noastră avînd peste opt
decenii de existență. Marile prefa
ceri ale epocii pe cate o trăim de
pășesc cu mult așteptările genera
țiilor care ne-au precedat și sint
urmarea fericită a grelelor lupte
de clasă din trecut. Nu vreau să mă
refer acum la profilul de producție
al întreprinderii — deși, și el. a cu
noscut metamorfoze greu de imagi
nat cu două-trei decenii in urmă.
Aș vrea să subliniez însă rolul deo
sebit care revine clasei muncitoare,
reprezentaților ei aleși în condu
cerea directă a activității întrepririderii. Este elocvent faptul că din
cei 29 membri ai consiliului oame

nilor muncii, 16 sint muncitori șl
maiștri, începînd cu secretarul co
mitetului de partid și cu președin
tele organizației de sindicat. în
acest fel, exercitarea dreptului de a
conduce de către clasa muncitoare
nu este o lozincă, ci o realitate
incontestabilă.
Ion Pândele, muncitor, vicepre
ședinte al consiliului oamenilor
muncii de la întreprinderea Meca
nică Navală din Galați : Și la noi
In întreprindere cuvîntul muncito
rilor se face auzit și este foarte
important în conducerea unității. Iar
aceasta nu numai și nu atît pentru
că unitatea are recunoscute tradiții
muncitorești, ci pentru că viața în
săși a demonstrat că democrația
muncitorească autentică, autoconducerea efectiv realizată este cea mai
eficientă formă de gospodărire a
patrimoniului. în ultimii ani s-a do
vedit că exercitarea directă de către
oamenii muncii a calității de pro
prietar colectiv asupra mijloacelor
de producție evoluează o dată cu
progresul general al societății, cu
maturizarea deplină a conștiinței
oamenilor muncii. Pe măsura dobindirii experienței, oamenii muncii
participă concret, cit mai direct și
efectiv la conducerea activității, la
dezbaterea problemelor, la stabilirea
măsurilor și aducerea lor la înde
plinire. Baza de masă a sistemului
nostru democratic îi dă trăinicie și
explică, in ultimă instanță, progre
sele deosebite obținute in întreprin
derea noastră și nu numai aici.
Practic, creșterea eficientei econo
mice, exercitarea autogestiunii eco
nomico-financiare se datoresc parti
cipării conștiente a întregului colec
tiv la rezolvarea problemelor legate
de buna desfășurare a activității.
Gbeorgbe Tubakoș. maistru prin
cipal la întreprinderea de Piese de
Schimb și Utilaje pentru Industria
Chimică Satu Mare, vicepreședinte
al consiliului oamenilor muncii : Eu
reprezint nemijlocit în organul co
lectiv de conducere pe muncitorii din
secția debitare-montaj în care lucrez
și aș putea da nenumărate exemple
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că, Intr-adevăr, participarea întregu
lui colectiv la rezolvarea problemelor
producției este sursa principală a
progresului. Iată, nu de mult, am su
pus dezbaterii o propunere a colec
tivului secției noastre : să concentrăm
în secție execuția tuturor componen
telor unui subansamblu complex, care
se realizau în trei secții diferite. A
fost o mare satisfacție pentru noi că
propunerea a fost acceptată. A urmat
o perioadă de muncă intensă a colec
tivului ; nici nu puteam concepe ca

noi să fim cu propunerea, iar alții
cu... munca. Rezultatul a fost o creș
tere sensibilă a productivității mun
cii, reducerea cheltuielilor neeconomicoase de transport uzinal și, nu în
ultimul rind, satisfacția de a vedea
cum un produs se naște în întregime
din munca noastră și pornește direct
către beneficiarii uzinei. Este doar
un exemplu, care ilustrează insă eloc
vent legătura între vorbă și faptă în
sistemul democrației muncitoreștirevoluționare din țara noastră.

Cîmp larg inițiativei și spiritului de răspundere
Conducerea economică democratici este inseparabilă de înfăptuirea
autogestiunii economico-financiare, iar măsura succesului cu care masele
largi de oameni ai muncii participă la actul deciziei este dată tocmai de
sporirea neîncetată a eficienței cu care se desfășoară activitatea de pro
ducție. Cum se realizează efectiv conducerea colectivă a întreprinderilor ?
Cum se asigură maxima eficiență in actul deciziei 1

Liviu Panea, economist la între
prinderea „Metalica" din Oradea: în
primul rind, vreau să mă refer la
rolul care revine adunării generale
a oamenilor muncii. în unitatea
noastră, în adunarea generală din
luna februarie a acestui an au fost
făcute nu mai puțin de 45 de pro
puneri concrete pentru îmbunătățirea
unui domeniu sau altul de activitate,
din care mai bine de o treime au și
fost deja puse în aplicare. Cît des
pre activitatea consiliului oamenilor
muncii — ales de adunarea genera
lă
un principiu de bază aplicat
la noi în întreprindere este acela ca
pentru fiecare problemă în parte să
fie elaborate mai multe variante de
soluționare, decizia ' fiind adoptată
după analizarea amănunțită a fiecă
rei soluții propuse și avînd în ve
dere nu numai efectele pe termen
scurt, ci și perspectiva dezvoltării
întreprinderii. “Participarea largă a
membrilor
consiliului
oamenilor
muncii, a întregului colectiv la actul
deciziei și la îndeplinirea sarcinilor
stabilite ne-a permis depășirea unor
momente critice deosebite in activi
tate, legate de schimbarea substan
țială a structurii de fabricație. între
gul colectiv a dus o luptă indirjită,
contracronometru, pentru reorgani
zarea fluxurilor tehnologice, pentru
asimilarea de noi produse, compe
titive pe piața externă, pentru elimi
narea locurilor înguste de pe fluxul
tehnologic. Dacă ar fi să mă refer
Ia rezultatele acestei munci asidue,
iată numai două aspecte : exportul
direct se triplează în acest an ;

Întărirea

pentru a crește capacitatea de emallare, specialiștii noștri au imaginat
un nou tip de cuptor de mare ca
pacitate, cu posibilitatea schimbării
din mers a elementelor încălzitoare,
soluție ce a fost brevetată ca in
venție.
Alexandru Nicolae : Participarea
permanentă a întregului colectiv la
rezolvarea problemelor producției
este intr-adevăr principala resursă
de perfecționare a activității, iar suc
cesul ei este dat de îndeplinirea tu
turor, indicatorilor — .cantitativi și calitatlvr^fc-. ai planulW*'4lWit *dba.r ;u;n
exemplu edificator : pentru a da sub
stanță programului de i perfecționare
a organizării și modernizare, a ..pro
ducției,’ consiliul oaThenilor muncii a
decis ca acesta să fie efectiv o ema
nație a întregului, colectiv. Cum s-a
procedat ? S-au format echipe de
specialiști care au mers în fiecare
secție și au analizat, împreună cu
muncitorii, procesul de producție,
deficientele care există, propunerile
de perfecționare. înainte de a fi aprobat de Consiliul oamenilor mun
cii, proiectul de program a fost
din nou analizat in fiecare sec
ție în parte, aducindu-i-se com
pletări utile. Rezultatul acestui
mod de organizare este exprimat,
sintetic, de sporul de producție-marfă
pe care întreprinderea îl va realiza
în acest an — 265 milioane lei — rod
al căutărilor perseverente ale între
gului colectiv pentru punerea în va
loare a rezervelor insuficient folosite,
pentru creșterea productivității mun
cii, a calității și eficienței producției.

proprietății

finalitatea

fiecărei

Alexandru Nicolae: Principiul
muncii și conducerii colective nu în
seamnă eludarea răspunderii perso
nale, ferme și precise pentru mun
ca fiecăruia. în fond, membrii
consiliului oamenilor muncii răspund
in fața colectivului de modul în care
își exercită mandatul ce le-a fost în
credințat, de modul în care sint în
deplinite sarcinile de plan. Afirmarea
răspunderii nu se poate realiza însă
fără o desăvîrșită competență. Numai
bunele intenții, numai entuziasmul
nu sint suficiente pentru a asigura o
conducere eficientă, mai cu seamă In
actualul stadiu de dezvoltare a eco
nomiei. Pentru a avea permanent
imaginea clară a modului în care fie
care membru al consiliului oamenilor
muncii își îndeplinește sarcinile con
crete care i-au fost date, în între
prinderea noastră s-a stabilit ca, la
fiecare ședință de Consiliu al oa
menilor muncii, cite un membru să
raporteze în legătură cu activitatea
desfășurată in calitate de membru
al organului de conducere colectivă.
Dumitru Ciucur : Măsura reală a
autoconducerii
muncitorești este
dată, în ultimă instanță, de rezulta
tele obținute în activitatea produc
tivă, rezultate care, la rîndul lor,
reflectă răspunderea fiecărui co
lectiv față de cerința limpede for
mulată in Tezele pentru Congres cu
privire Ia dezvoltarea și intărirea
proprietății socialiste — temelia
trainică a progresului economico-social al patriei. Fondurile fixe, ele
ment fundamental al proprietății so
cialiste, au sporit intr-un ritm im
presionant, ajungind in prezent ia
3 368 miliarde lei, din care aproxi
mativ 90 Ia sută au fost date in fo
losință in ultimii 24 de ani. Iată de
ce consider că numai in măsura *n
care fiecare colectiv, fiecare om al
muncii va înțelege să gospodărească
cit mai bine partea din această im

socialiste —
acțiuni

presionantă avuție încredințată spre
administrare, rezultatele obținute
prin exercitarea largă a autocondu
cerii muncitorești vor fi la nivelul
cerințelor stabilite de conducerea
partidului.
Emil Țugui, secretarul comitetului
de partid, președintele consiliului oa
menilor muncii la Trustul de Antre
priză Generală de Construcții Indus
triale Craiova : Una din formele con
crete prin care consiliul oamenilor
muncii se preocupă de sporirea răs
punderii personale și colective este
aceea ca, la începutul fiecărei ședin
țe a organului de conducere colectivă,
președintele să informeze despre mo
dul concret de înfăptuire a măsurilor
stabilite cu prilejul dezbaterii ante
rioare, despre felul în care fiecare
membru al Consiliului oamenilor
muncii și-a îndeplinit sarcinile care
i-au revenit.
Liviu Panea : într-adevăr, vorbind
despre răspundere, nu putem să
nu ne raportăm la modul în
care fiecare colectiv se integrea
ză în angrenajul complex al eco
nomiei naționale, de modul în care
sint îndeplinite sarcinile de plan.
Avînd în vedere complexitatea pro
blemelor pe care le pune dezvoltarea
armonioasă și în ritm înalt a eco
nomiei, autoconducerea muncitoreas
că nu poate fi disociată de condu
cerea unitară a economiei, pe baza
planului național unic. Așa cum se
precizează cu multă claritate în Te
zele pentru Congresul al XlV-lea al
partidului, elaborarea planurilor de
către unități și adoptarea lor de că
tre consiliile oamenilor muncii șl
adunările generale au la bază obiec
tivele planului național unic. în acest
fel se îmbină interesele fiecărui co
lectiv cu cele generale ale societății,
iar măsura competenței și a răspun
derii cu care s'e exercită autocondu
cerea este dată de îndeplinirea pla
nului.

Fără îndoială. In actuala etapă. In centrul deliberărilor democratice și
al acțiunilor practice trebuie să se afle permanent problemele care privesc
perfecționarea activității productive — sub multiplele ei aspecte. Acum,
cind au devenit precumpănitori factorii de ordin calitativ, intensivi ai creș
terii economice, exercitarea democrației muncitorești este strins legată de
valorificarea tot mai eficientă a resurselor materiale și umane de care dis
pune economia, de apărarea și consolidarea proprietății socialiste — te
melia obiectivă a dezvoltării democrației reale, neîngrădite, în țara
noastră.

Euqen RADULESCU

cu sprijinul corespondenților „Scînteii"

ței productive a agricultorilor s-au
investit 660 miliarde lei, dintre care
600 miliarde lei după 1965. Pe ogoa
rele țării lucrează astăzi 165 000 de
tractoare și peste 65 400 combine
autopropulsate pentru recoltarea
cerealelor. Mari investiții s-au fă
cut pentru irigații — pe 3 750 000 hec
tare — și desecări, precum și pentru
combaterea eroziunii solului oe aproape 2,3 milioane hectare. Toate
acestea au condus la creșterea pute
cietatea noastră". Viața a dovedit că
rii economice a tuturor județelor și
această măsură a asigurat creșterea.
zonelor țării la marile producții aeficienței activității organelor locale,
gricole obținute.
sporirea inițiativei și operativității
Dezvoltarea în ritm susținut șl
acestora, îmbunătățirea legăturilor
modernizarea continuă a ramurilor
între organele centrale și unitățile
producției materiale, precum și îm
de bază, asigurarea unui control mai
bunătățirea repartizării pe teritoriu
eficient și a unui sprijin mai compe
a acestora au constituit factori hotent unităților administrativ-terito
tărîtori ai ridicării continue a veni
riale. S-au creat în felul acesta cele
turilor oamenilor muncii, a nivelu
mai bune condiții pentru repartiza
lui de trai material al tuturor cetă
rea rațională a forțelor de producție,
țenilor de pe întreg cuprinsul tării,
a obiectivelor economice pe terito
fără nici o deosebire. A crescut per
riul țării, pentru ridicarea mal ra
manent numărul personalului mun
pidă a unor județe mai puțin dez
citor, ceea ce demonstrează că repar
voltate. în prezent peste 53 la
tizarea rațională a forțelor de pro
sută din populația țării locuiește în
ducție în teritoriu înseamnă și re
municipii și orașe, iar circa 47 la
partizarea rațională a forței de mun
sută în comune.
că în unități administrativ-teritoria
Realizările în domeniul repartizării
le. în felul acesta a crescut perma
forțelor de producție in teritoriu,
nent volumul de activitate pe locui
obținute in ultimele două decenii, au
tor, in fiecare județ, obiectivul ma
fost posibile prin înfăptuirea unor
jor stabilit de Congresul al XIII-lea
ample programe de investiții. Prin
al partidului privind realizarea în
folosirea rațională și eficientă a
1990 a unui volum de activitate eco
fondului național de dezvoltare,
nomică de cel puțin 80 000 de lei pe
partidul a urmărit repartizarea in
locuitor este practic îndeplinit în
vestițiilor pe ramuri și în profil te
toate județele în condițiile în care în
ritorial, corespunzător
cerințelor
1985 numai 10 județe realizau acest
creșterii In ritmuri susținute și mo
nivel. Toate acestea au condus la
dernizării continue a întregii econo
înflorirea tuturor zonelor și locali
mii naționale, concomitent cu dez
tăților țării, la o creștere continuă a
voltarea rapidă a județelor mai pu
gradului de cultură și civilizație ma
țin dezvoltate din punct de vedere
terială și spirituală. S-a înfăptuit
economic și cu lărgirea potențialului
un amplu program de construcții de
productiv al celorlalte județe. Pen
locuințe și dotări social-culturale. A
tru asigurarea fondurilor necesara
fost realizată o reconstrucție gene
punerii în funcțiune a noilor capa
rală a orașelor țării, construindu-se
cități de producție, a fost elabora
circa 3 milioane de apartamente nu
tă și înfăptuită o repartizare știin
mai în ultimele două decenii. în toa
țifică a venitului național, alocinte orașele și comunele patriei, mari
du-se, pentru dezvoltare, pentru re
le schimbări ce s-au produs în ulti
producția lărgită în perioada care a
mii douăzeci de ani asigură condiții
trecut de la Congresul al IX-lea cir
tot mai bune de muncă și de viață
ca o treime din venitul național. în
pentru toți cetățenii patriei, obiectiv
anii socialismului și îndeosebi după
fundamental al politicii partidului și
1965, investițiile au atins impresio
statului nostru.
nantul volum de 4 100 miliarde lei.
Proiectul Programului-Directivă șl
Așa cum se cunoaște, aceste investi
Tezele pentru Congresul al XlV-lea
ții au fost orientate cu prioritate in
al Partidului Comunist Român mar
județele și zonele rămase în urmă,
chează într-o concepție unitară
o
ceea ce se reflectă în primul rind in
etapă nouă, la un nivel calitativ su
dinamica producției lor industriale.
perior a dezvoltării economico-so
Astfel, dacă în perioada 1965—1985
ciale a județelor și localităților țării,
investițiile în economie au sporit
de înfăptuirea în continuare a pro
de 5 ori, în județele Bistrița-Năsăud
gramelor de organizare și sistemati
și Mehedinți au sporit de 14 ori,
zare a teritoriului, de modernizare a
Covasna, Giurgiu și Vîlcea de 13 ori,
tuturor localităților patriei. între
Gorj, Sălaj și Tulcea de 10 ori, ca
direcțiile prioritara ale viitoru
să ne referim numai la citeva exem
lui plan cincinal 1991—1995 sa
ple, la citeva zone, în trecut bine
numără In această privință și
cunoscute pentru înapoierea lor eorientarea fermă a eforturilor în
conomică. Investițiile alocate agri
direcția valorificării superioare a
culturii au fost orientate pe județe
resurselor materiale și umane, a foastfel incit, prin repartizarea rațio M losirii cu eficiență maximă a poten
nală a bazei tehnico-materiale pe te
țialului productiv, astfel ca în anul
ritoriu, să se asigure valorificarea cit
1995 în fiecare județ să se realizeze
mai deplină a condițiilor pedoclima
un volum de activitate economică pe
tice, folosirea cit mai completă a re
locuitor de cel puțin 100 000 lei.
surselor de muncă șt în final spo
Este semnificativă in acest sens
rirea continuă a producției agricole.
următoarea dinamică a dezvoltării
Așa cum se cunoaște, în anii con
județelor, cuprinsă în proiectul Pro
strucției socialiste, prin sporirea forgramului-Directivă :

Unul dintre obiectivele prioritare abordate In proiectul ProgramuluiDirectivă și în Tezele pentru Congresul al XlV-lea al partidului, într-o
viziune largă, științifică il constituie înfăptuirea neabătută a politicii
de repartizare echilibrată a forțelor de producție pe teritoriul țării, dez
voltarea economico-socială a tuturor unităților administrativ-teritoriale,
continuarea procesului de organizare și modernizare a localităților.
In legătură cu o asemenea problematică, redăm mai jos opiniile
tovarășului Ștefan Baciu, directorul Direcției Dezvoltării Economico-Sociale a Teritoriului din Comitetul de Stat al Planificării — problematica
respectivă urmind a fi concretizată și prin alte intervenții ulterioare ale
comuniștilor, ale oamenilor muncii din comune, orașe și județe.

în strategia generală de dezvoltare
economico-socială a României, re
partizarea rațională a forțelor de
producție, dezvoltarea armonioasă a
tuturor județelor, zonelor și localită
ților constituie unul din obiectivele
de bază, științific fundamentate,
consecvent transpuse in viață după
cel de-al IX-lea Congres al partidu
lui. în baza acestei concepții, elabo
rată de secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
numai dezvoltarea puternică a for
țelor de producție pe întregul terito
riu al țării, într-o concepție unitară
și de largă perspectivă, asigură ri
dicarea gradului de civilizație al tu
turor localităților, transformarea ar
monioasă a întregii structuri și vieți
sociale, făurirea deplinei egalități în
ce privește condițiile de muncă și de
viață, exercitarea drepturilor și afirmarea în cimpul vieții sociale a
tuturor cetățenilor țării.
Așa
cum
releva
tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU in cuvîn
tarea la Adunarea solemnă consa
crată getului istoric de la 23 Au
gust 1944, „Sint bine cunoscute
marile realizări obținute in dezvol
tarea generală a patriei noastre,
amplasarea pe întregul teritoriu a
forțelor de producție, noile cetăți
industriale, unitățile agricole, con
strucțiile sociale, incepind cu locu
ințele, cu școlile, unitățile de asis
tență sanitară, centrele de educație
și cultură, care au transformat radi
cal înfățișarea orașelor și comune
lor, înfățișarea generală a patriei
noastre socialiste".
Este bine cunoscută situația pa
care România a moștenit-o din tre
cut : un nivel scăzut de dezvoltare
a forțelor de producție și o reparti
zare neechilibrată a acestora pe te
ritoriul țării, o industrie slab dez
voltată, utilată în mare măsură cu
mijloace învechite, o agricultură ru
dimentară, un standard de viață
scăzut pentru marea majoritate a
populației țării.
în procesul aplicării
politicii
partidului de Industrializare so
cialistă a țării, în perioada prime
lor planuri cincinale au fost obținu
te unele rezultate pozitive în pro
cesul de ridicare economică a regiu
nilor mai puțin dezvoltate, prin am
plasarea unor obiective industriale,
prin construcția unor noi căi de co
municație și realizarea unor lucrări
de infrastructură. Cu toate acestea,
în anul 1965 se mențineau încă mari
decalaje intre nivelurile de dezvol
tare economică a diferitelor zone,
însoțite de diferențe pe plan social.
Marile înfăptuiri ale clasei munci
toare, ale Întregului popor în anii
de după Congresul al IX-lea al
partidului, anii epocii pe care cu în
dreptățită mîndrie îi denumim
„Epoca Nicolae Ceaușescu", consti
tuie o admirabilă și convingătoare de
monstrație a justeții politicii profund
științifice a partidului nostru de re
partizare rațională a forțelor de
producție pe teritoriul patriei, de
dezvoltare echilibrată și armonioa
să a tuturor zonelor și localită
ților țării. Un singur exemplu: în
ultimele două decenii au fost con
struite aproape 2 000 de întreprin
deri, cele mai multe amplasate in
cele peste 180 de noi platforme in
dustriale. Astăzi, în fiecare județ
există cel puțin 3—4 platforme in
dustriale. In același timp, această
orientare a condus la valorificarea
superioară a resurselor naturale, la
impulsionarea dezvoltării tuturor
sectoarelor de activitate. S-au dez
voltat agricultura, industria mică și
serviciile, construcțiile de locuințe,
dotările sociale și culturale. în vi
ziunea secretarului general al parti
dului, repartizarea rațională a forțe
lor de producție este singura alter
nativă pentru înfăptuirea unei de
pline egalități in drepturi pentru toți
oamenii muncii, fără deosebire de
naționalitate, pentru creșterea gene
rală a nivelului de trai material si
spiritual, a gradului general de ci
vilizație.
înfăptuirea politicii partidului cu
privire la dezvoltarea susținută, ar
monioasă și echilibrată a întregului
teritoriu a impus crearea unui ca
dru organizatoric nou, corespunzător
etapei actuale de dezvoltare econo
mică și socială. în acest sens a fost
înfăptuită reorganizarea administrativ-teritorială a țării, au fost
create județele și eliminate verigile
intermediare, acordîndu-se organelor
locale ale puterii și administrației de
stat răspunderi sporite cu privire la
intreaga activitate de dezvoltare
economico-socială a unităților teri
toriale respective. Adoptată în anul
1968,
din
inițiativa
tovarășului
Nicolae Ceaușescu, Legea privind
organizarea administrativ-teritorială
a Republicii Socialiste România a
determinat — așa cum se arată in Te
zele pentru Congresul al XIV-iea al
partidului — „una dintre cele mai
importante acțiuni novatoare in so

Volumul de activitate
economică
— lei pe locuitor —

Pină la 80 000
80 001— 90 000
90 001—100 000
100 001—150 000
Peste 150 000
Se remarcă astfel faptul că și in
realizarea acestui obiectiv. în fie
care județ trebuie să precumpă
nească latura dezvoltării intensive,
calitativ superioare, valorificarea su
perioară a resurselor materiale și
umane, a folosirii cu eficientă ma
ximă a potențialului productiv. Pro
gramele de dezvoltare a municipiilor
și orașelor vor trebui să asigure
utilizarea deplină a capacităților de
producție din industria republicană,
industria mică și din celelalte ra
muri. realizarea unei densități op
time a construcțiilor, organizarea cît
mai rațională a lucrărilor edilitare
și transportului, funcționarea în bune
cohdiții a rețelei unităților de învățămînt, sănătate și cultură. în ceea
ce privește programele de dezvol
tare a comunelor, acestea, așa cum
se prevede în proiectul Programu
lui-Directivă pentru cincinalul 1991—
1995. vor trebui să urmărească cre
area condițiilor pentru obținerea
unor producții agricole superioare,
de 35—40 mii lei la hectarul agricol.
Pe baza valorificării resurselor lo
cale. în anul 1995 producția indus
triei mici in mediul rural va trebui
să ajungă la cel puțin 6 000 lei pe
un locuitor. Aceasta presupune un
efort organizatoric deosebit din par
tea consiliilor populare, a organis
melor județene cu atribuții în această
privință, a cooperației și cooperati
velor agricole, luarea tuturor măsu
rilor pentru dezvoltarea sectoarelor
de industrie mică în toate localită
țile rurale. Prin îndeplinirea acestor
obiective „Se va forma astfel —
cum se arată în proiectul Progra
mului-Directivă — muncitorul agri
col de tip nou. capabil să îndepli
nească nu numai lucrările necesare
in agricultură, ci și o serie de ac-

Numărul județelor
1985

1990

1995

10
10
7
14
—

2
10
21
8

__
18
23

tivităti industriale si de servicii, care
urmează să contribuie cu ccl puțin
20—25 la sută Ia formarea venituri
lor țărănimii". In același timp. în
comune se vor dezvolta unitățile de
învățămint. asistență sanitară, de
cultură și creație, asigurindu-se con
diții de muncă și viață tot mai apro
piate de cele din orașe.
Iată deci că se observă chiar și
din această sumară reliefare a pre
vederilor proiectului ProgramuluiDirectivă in acest domeniu că un
accent deosebit se pune. în conti
nuare. pe dezvoltarea localităților
rurale, pe ridicarea acestora la un
nivel cît mai apropiat de cel al lo
calităților urbane. Politica umanistă,
de repartizare echilibrată a forțelor
de producție pe întreg teritoriul țării
are în vedere nu numai fiecare ju
deț in parte, ci fiecare unitate teritorial-administrativă, fiecare colț de
tară. Se asigură în felul acesta con
diții de muncă și viață tot mai apro
piate pentru toți cetățenii țării, pen
tru întregul popor, telul fundamental
al construcției socialiste și comunis
te in tara noastră. „Am pornit și
pornim ferm de la faptul că socia
lismul il construim cu poporul șl
pentru popor — arăta tovarășul
Nicolae Ceaușescu in cuvîntarea
rostită la recenta Plenară a Consi
liului Național al Oamenilor Muncii
— și trebuie să facem totul incit
să asigurăm participarea activă a în
tregii națiuni la făurirea conștientă
a propriului său viitor". Continuarea
în ritm susținut a dezvoltării econo
mico-sociale a tuturor județelor țării,
a tuturor localităților constituie
unul din marile obiective ale pro
iectului Programului-Directivă șl
Tezelor pentru cel de-al XlV-lea
Congres al partidului.
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STABILIREA PRIORITĂȚILOR, REPARTIZAREA FORȚELOR Centrul de creație și cultură
socialistă „Cintarea României"
- CERINȚE ALE UNEI STIL DE MUNCĂ EFICIENT
în proiectul Programului-Directivă și în Tezele pentru Congresul al
XIV-lea al P.C.R., în cuvântările tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul
general al partidului, perfecționarea continuă a activității politico-organizatorice — condiție esențială a sporirii rolului conducător al partidului
în viața întregii societăți — ocupă un Ioc de cea mai mare însemnătate.
Și asta doarece, in contextul continuei și multilateralei dezvoltări a pa
triei noastre, sarcinile organelor și organizațiilor de partid sint multiple
și extrem de complexe. Tocmai de aceea, pentru activitatea politico-or
ganizatorică, o deosebită importanță are stabilirea- de la bun început,
pentru fiecare etapă în parte, in concordanță cu condițiile concrete, a pro
blemelor prioritare și —- in funcție de acestea — a modului în care sînt
repartizate forțele care să asigure rezolvarea lor optimă.
Ce experiență au acumulat Organele și organizațiile de partid din
municipiul PIATRA NEAMȚ in stabilirea priorităților și repartizarea
forțelor ?-

Pornind de la cerințe și
de la realități. piatra Neamț s_a
dezvoltat puternic în anii socialismu
lui, indeosebi după istoricul Congres
al IX-lea al P.C.R., cînd accentul a
fost pus pe ramurile „de vîrf“, pur
tătoare de progres tehnic.
— Desigur, într-un centru atît de
puternic industrializat, aspectele spe
cifice ale muncii de partid din in
dustrie ocupă un loc central în
preocupările noastre, ne spune to
varășul Gheorghe Hulea, secretar cu
problemele muncii organizatorice al
comitetului municipal de partid.
Este deci firesc să considerăm în
permanență
prioritară realizarea
producției fizice, a exportului, a in
dicatorilor de eficiență economică, a
căror situație „la zi“ se află in fie
care dimineață pe masa de lucru a
membrilor secretariatului. Dar prac
tica ne-a invățat că centrarea aten
ției și a eforturilor în anumite
domenii nu trebuie să ducă lă ne
glijarea altora. Aiitocritic vorbind,
anul trecut am neglijat, de pildă,
munca din construcțiile de locuințe.
Drept consecință, aici s-au acumulat
și serioase deficiențe in activitatea
de partid, și importante rămîneri în
urmă in realizarea planului. Aceste
restanțe, adăugîndu-se, firesc, pla
nului din acest an, a rezultat un vo
lum sporit de sarcini în construcția
de locuințe. Ceea ce face ca pentru
noi și activitatea din acest domeniu
să fie în prezent prioritară.
— Și cum acționați în consecință ?
— Organizăm „comandamente" săptămînale la fața locului, prilej cu
care, în funcție de situațiile concrete,
se iau operativ măsurile necesare
pentru încadrarea în noile grafice de
execuție. Am întărit munca de partid
pentru întronarea pe șantiere a spi
ritului de ordine și disciplină și com
baterea fenomenelor de risipă și lip
să de grijă pentru buna gospodărire.
Am repartizat membrii biroului și
tovarășii din activ să răspundă de
executarea la termen a anumitor
obiective, organizînd, totodată, echi
pe din unitățile economice care vin
în sprijinul, constructorilor. Aș vrea
să mai menționez ce am învățat din
această experiență pentru activitatea
noastră politico-organizatorică : sta
bilirea unor obiective prioritare, în
funcție de cerințe si de realități,
trebuie să fio însoțită, neapărat, de
cuprinderea tuturor domeniilor.

Condiții specifice, activi
tate adecvată. In municipiul de
pe Bistrița sint reprezentate multe
ramuri ale industriei : de la cea

— aceste acțiuni s-au materializat
in realizări care constituie raportul
nostru comunist : valoarea fiecărui
metru cub de masă lemnoasă a spo
rit cu peste 100 de lei, iar producția-marfă a crescut cu 10 la sută.
La o altă unitate, întreprinderea
de Tricotaje „8 Martie", condiția
specifică este competitivitatea la ex
port. în aspra întrecere de pe piețele
externe, „argumentele" colectivului
de aici sint : calitatea și capa
citatea de innoire a producției. în
mod firesc acestea au devenit și
obiectivele prioritare ale activității
de partid. Drept urmare, așa cum
ne relatează inginera Angela Caia,
membru al comitetului de partid,
cele 22 organizații de bază din în
treprindere desfășoară o intensă ac
tivitate politico-organizatorică pen-"

e Experiențe • Dezbateri • Atitudini^
constructoare de mașini la celu
loză și hirtie. de la cea chimică
la confecții și tricotaje, de la ma
terialele de construcții la prelu
crarea lemnului. In discuțiile cu pri
vire la modul în care sînt stabilite
prioritățile . muncii de partid, nu
meroși activiști au subliniat necesi
tatea adecvării acesteia la condițiile
specifice. Deosebit de pregnant a ie
șit în relief acest aspect la între
prinderea Forestieră de Exploatare și
Transport, care a ocupat anul trecut
locul I pe țară in întrecerea socia
listă și se află și în prezent pe un
loc fruntaș. Andrei Șolot, secretarul
comitetului de partid de la unitatea
„Dumbrava" a acestei întreprinderi,
insistă îndeosebi asupra noilor dis
ponibilități ale celei mai vechi și mai
încercate metode . a activității de
partid : munca de la om la om.
— Mai ales în condițiile noastre,
adică ale răspindirii muncitorilor fo
restieri pe un teritoriu foarte întins,
nimic nu poate înlocui legătura di
rectă cu oamenii, care oferă mari
posibilități de cunoaștere, de con
vingere, de mobilizare la diferite adțiuni. Iar principala noastră acțiune
este și ea la fel de veche și la
fel de nouă : valorificarea superioa
ră a masei lemnoase. Contactul di
rect, nemijlocit cu oamenii al mem
brilor comitetului de partid și bi
rourilor organizațiilor de bază, al
activului de partid și al colective
lor de agitatori a creat un climat
de angajare, de descoperire’ și pune
re în valoare a propunerilor și ini
țiativelor. în cinstea marilor eveni
mente ale acestui an — a 45-a ani
versare a gloriosului 23 August și
Congresul al XIV-lea al partidului

tru promovarea metodelor și tehnolo
giilor noi. sporirea exigenței, creș
terea continuă a calificării. Rezulta
tul ? Cumulînd realizările de la •în
ceputul anului, colectivul a intrat
in luna septembrie cu un grad .de iținoire a producției de 92,6 la sută și
cu o proporție a produselor de cali
tatea I de 99.4 la sută. Care sint con
secințele in competiția pe piața ex
ternă ? De pildă, numărul firmelor
contractante din Anglia a sporit în
ultimul timp de la 2 la 12 și au
fost încheiate noi și substanțiale
contracte cu parteneri din numeroase
alte țări.
— Condiția esențială a menținerii
în competiția externă este conec
tarea permanentă la nou. comple
tează inginera Angela Caia. în. această privință proiectul Programului-Directivă si Tezele pentru Con
gresul al XIV-lea. orientările to
varășului Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului — de a
căror însușire și aplicare în viață
se ocupă prioritar comitetul nostru
de partid — ne deschid cele mai
bune perspective, pe care sîntem
hotărîți să le valorificăm din plin.

întotdeauna, mai întii oa
menii. stărn> rind p6 r’md, de vor_
bă cu trei secretari și secretari-adjuncți ai comitetelor de partid din
mari unități industriale : maistrul
principal Mihai Tablan. de la Com
binatul de Fibre Sintetice Săvinești.
inginerul Sandu Cârlan, de la Com
binatul de îngrășăminte Chimice
Piatra Neamț, Ioan Iosub. maistru
principal, de la întreprinderea de
Celuloză, Hirtie și Cartoane. Trei

,.Fabrica abia se înfiin recent trecută în rindul parcul din centru, tineri ce a fost, despre ceea ce va
țase. Nu aveam nici o me orașelor țării, a ajuns să care se plimbă destinși după fi orașul lor. despre ce este
serie. M-am calificat non- fie de... 90 de ori mai mare orele de muncă sau învă nou la „Crinul", la celelal
fecționeră tricotaje. Tot pe ca in 1968".
țătură. bunici cu nepoțel la te unități economice. Nu
atunci, soțul, care lucrează
Industria mică și prestă plimbare, mămici legănînd se poate să nu vorbim însă
la «I.R.T.A.», a primit a- rile de servicii constituie, grijulii cărucioare elegan despre agricultură. Orașul
partament la bloc, primul de altfel, o adevărată mîn- te. O atmosferă tipic urba se scaldă în holdă ca o
bloc clin localitate. Avem drie și o carte de vizită a nă. în apropiere, clădirea mică insulă intr-un ocean.
agricolă și
trei copii. Sint mari acum, orașului. Sint peste 59 de nouă, impunătoare a liceu Cooperativa
băiatul s-a căsătorit, are și asemenea unități cu cele lui agroindustrial, comple I.A.S.-ul, întreprinderea de
un copil. Sint trecuți pe lis mai diverse profiluri, orga xul comercial „Bărăganul", producere , a legumelor și
ta de priorități și or să pri nizate în cadrul cooperati blocuri cu mai multe etaje, centrul de prelucrare a lor
mească și ei un apartament. vei „Prestarea" sau a celei insumind aproape 400 de a- sint unități de bază. „Am
Ce să spun ? Acum cîțiva de producție, achiziții si partamente. case si străzi devenit noi orășeni, ne
ani eram încă săteni. Pe desfacere a mărfurilor, din arătoase, bine întreținute, spune Vasiie Tudor, pre
neobservate am început să tre care nu lipsesc un mo in care se vede de departe ședintele cooperativei agri
vorbim despre apartamente, dern și foarte hine utilat mina de oameni gospodari cole, dar grijile pămintului
asociații de locatari, despre service și o spălătorie de a localnicilor. La centrul de ne sînt și mai aproape. Iată,
fabrică, export. înnoirea tip „Nufărul", de aseme cultură și creație „Cîn- anul acesta de împliniri
producției. Nora mea lu nea. de ultimă oră ca do tarea României" își desfă parcă s-a hotărit să ne răs
crează tot la «Crinul», așa tare. „Ceea ce ne preocupă șoară activitatea peste 300 plătească eforturile mai
că vine des vorba despre în primul rînd, ne spune de artiști amatori, consti- mult decît orieînd. Sigur,
fabrică, despre oraș, în casa Gigica Drăgoi. președinta tuiți in șase formații, toate răspunderi avem în primul
noastră. De altfel, așa se cooperativei
«Prestarea», participante la faza repu rind noi, cei care lucrăm in
petrec lucrurile în toate sint calitatea serviciilor, so blicană a Festivalului na unitățile agricole, dar sim
casele de pe aici".
licitudinea și operativitatea țional „Cintarea României", țim puternic cum toată su
flarea localității ne sprijină.
într-adevăr, cam în toate
Mai bine de 3 500 de hec
casele, în toate familiile
tare de culturi prășitoare
din Lehliu-Gară. Orașul,
sint date în acord global «pe
cu tot ce înseamnă ei ca
termen lung», cum spunem
preocupări, locuințe, confort LEHLIU-GARĂ
noi celor din unitățile ne
etc., a pătruns treptat, în
agricole. Și toți aceștia
tocmai ca in apartamentul
și-au făcut și-și fac dato
muncitoarei Georgeta Iile,
ria la cele mai înalte cote
căreia îi aparțin spusele de
ale răspunderii și exi
mai înainte. La fel au evo
genței".
luat, s-au urbanizat, am
zice, si biografiile munci
Este, de fapt, o cerință
toarelor Maria Sudițu. Ma
pe care am auzit-o frecvent
ria Moise.' Elena Iacob. Vaformulată într-un fel sau
silica Popa, maistru, și în
altul : înalt nivel al pro
șiruirea ar putea continua
ducției Industriale, calitate
practic cu numele tuturor
ridicată, exigență pentru
celor circa 1 300 de munci
prestările de servicii, pen
toare care lucrează la fa
tru felul în care „ne pre
brica „Crinul". filială de
zentăm" la diverse compe
bază a cunoscutei întreprin cu care lucrătorii noștri răs fapt ce vorbește de la sine tiții artistice, în fața 'pu
deri omonime bucureștene. pund la solicitarea clienți- despre măiestria lor, despre blicului. in fața lumii. O
pasiunea cu care se pregă
Ion Grozav, omul care con lor".
Pe directorul spitalului, tesc, dar și despre condiții ambiție de bună calitate, de
duce colectivul de la înfiin
dr.
Constantin
Grecu.
îl
inle ce le sînt puse Ia dispo bun augur, ce caracterizea
țare, ne oferă o știre de
ultimă oră : „Am început tilnim la primărie. Venise ziție pentru a atinge ase ză munca tuturor colective
lor de muncă de aici, mai
să facem export și în să verifice cum este prins menea performanțe.
Intrăm pe strada Făurei toate aflate pe un loc frun
S.U.A. Pină acum confec nou! spital în noua schiță
țiile și tricotajele cu mar de sistematizare. Schița de și facem cunoștință cu cîți- taș în domeniul lor. Loca
ca fabricii noastre au cu sistematizare se întorsese va dintre ocupanții vilelor litatea însăși se află de ani
cerit piețe în Franța, Olan chiar în ziua aceea de la spațioase, etajate — așa- mul ți între cele de frunte
da, Belgia, U.R.S.S., Aus secția de specialitate a con numitele „duplex" —, fieca ale județului pe linia ac
tria și în numeroase alte siliului popular județean. re cu cite două apartamen tivității de înfrumusețare,
țări. Se înțelege că singura Și. cu acest prilej, aflăm și te mari, dotate cu tot con de bună gospodărire, in
explicație constă în calita noi ceea ce-1 interesa. „Spi fortul, cu băi. cu apă cu tr-un cuvînt. pe toate linii
talul cel nou va avea 200 de rentă și canalizare, cu ca le. Lehliu-Gară. la fel ca
tea producției, altfel...".
Fabrica a luat ființă în paturi. Policlinica va fi am mere mari, avînd împrejur și celelalte localități care
1969, dar multă vreme nu plasată aici. între noile loc pentru grădinițe cu flori au devenit orașe, a trebuit
a fost decît un mic atelier, blocuri, explică primarul, și legume. Locatarii sînt oa mai întii să întrunească
cu mai puțin de o sută de în ceea ce privește locuin meni ai muncii în diferite criteriile cerute, și acest lu
muncitoare. Treptat, s-a țele, în .primă urgență, anul unități economice din oraș, cru s-a realizat, prin munca
dezvoltat, s-a extins, s-au acesta și în cel viitor, se a căror viață s-a înnoit o susținută a locuitorilor săi.
făcut noi. investiții, o dată vor face încă 250 de apar dată cu cea a orașului. Ște Dar. desigur, și Lehliucu dezvoltarea generală a tamente. Este destul de fan Bratu lucrează la Gară. și celelalte localități
localității, sub aspect eco mult pentru un oraș de mă S.M.A.. ca mecanic, soția își datorează această ascen
nomic, edilitar, social, cul rimea Lehliulul. în felul este confecționeră la coope siune, devenirea lor urba
tural. Dar și pină atunci o- acesta o să se contureze și rativa „Prestarea". Familia nistică politicii consecven
rașul avusese unele velei mai bine centrul civic, lo Pascu Alexandru și Lucia, te a partidului și statului
tăți urbanistice. Fusese și calitatea va deveni și mai soțul este pictor decorator, de dezvoltare a tuturor zo
centru de raion in perioada frumoasă". De la doctorul soția contabilă la liceul nelor țării, de repartizare
împreună echilibrată a forțelor de
vechii organizări adminis- Grecu aflăm apoi cite ceva agroindustrial.
trativ-teritoriale. dar, in a- despre activitatea unității cu cei doi copii, elevi, producție pe întregul său
fara citcrva clădiri mai ră de care răspunde. „Este un ocup^ un apartament de teritoriu, de alocare judi
sărite. a fostului sediu ad spital de zonă, atum oră patru camere într-una din cioasă a fondurilor de in
ministrativ, transformat în șenesc. Avem toate cele casele amintite. Familia vestiții. La Lehliu-Gară. ca
prezent în spital, nu prea patru secții de bază — po Bujor este mai numeroasă și în toate celelalte orașe
avea cu ce să răspundă u- liclinică cu farmacie, două și evantaiul profesiilor si apărute anul acesta pe har
nei asemenea calități. „Tre- dispensare, dintre care unul locurilor de muncă mai di ta țării, roadele acestei
cîndu-se la actuala organi de întreprindere. Avem la verse. Tatăl, Bujor Vasile, umaniste politici sint adine
zare. unii s-au temut pe borator și radiologie. Deci lucrează la I.G.O., soția sa impregnate în viața de zi
atunci că dezvoltarea loca dotări bune, care vor fi și la C.P.A.D.M., feciorul la cu zi a oamenilor, în noile
lității se va încetini. Nu a mai bune o dată cu con întreprinderea de Transpor lor biografii.
fost deloc așa, ne spune struirea noului sediu al spi turi Auto, iar nora și fiica
primarul Ion Stanciu. în talului. despre care vorbim la „Crinul". Biografii obiș Ion MARIN
nuite. oameni obișnuiți ai Mihail DUMITRESCU
prezent, puterea economică aici".
Străbatem noul oraș. în noului oraș. Vorbim despre corespondentul „Scinteii"
a localității Lehliu-Gară,

Biografiile umane
ale noului oraș

unități cu profiluri diferite, cu con
diții specifice distincte și totuși cu
un numitor comun : in toate cele
trei locuri, așa cum ni s-a relatat,
prioritară este întotdeauna proble
ma cadrelor. Fiecare cu vorbele lui.
cu felul său de a se exprima, cei
trei activiști de partid ne-au spus,
in esență, unul și același lucru :
atunci cind primim o sarcină nouă,
cind o problemă trebuie rezolvată cu
prioritate, primul lucru la care ne
gindim sint oamenii. Considerăm că
răspunsurile judicioase la întrebă
rile : „cu cine" ? „cu ce forțe ?“
constituie cele mai bune premise ale
Îndeplinirii exemplare a sarcinilor
prioritare.
Uneori aceste răspunsuri presupun
redistribuirea forțelor, o nouă re
partizare a cadrelor. Astfel, la în
treprinderea de Celuloză, Hirtie și
Cartoane s-a resimțit de curînd ne
cesitatea Întăririi conducerii unor
sectoare productive. Chestiunea fi
ind dezbătută cu activul de partid,
unele cadre, precum inginera Irina
Andone și inginerul Nicolae Orza,
din conducerea unor compartimente
funcționale, au cerut din proprie
inițiativă să lucreze direct in pro
ducție. Acțiunea s-a soldat cu re
zultate superioare în muncă și —
așa cum mărturisesc cei in cauză
— cu „satisfacția sentimentului unei
mai mari utilități, a datoriei înde
plinite".
.Alteori răspunsurile Ia care ne re
ferim reprezintă lecții aspre de
viață. Astfel, în urmă cu citva timp,
unele cadre din conducerea Combi
natului de Prelucrare . a Lemnului
dădeau dovadă de automulțumire gi
imobilism, practicau sistemul justi
ficărilor și al imaginarelor „condiții
obiective", pentru a-și ascunde gra
vele deficiențe reale. Discutarea in
comitetul de partid, criticile pe de
plin justificate n-au reușit să-i tre
zească la realitate. în aceste con
diții organizația de partid și orga
nele de conducere colectivă n-au
mai fost de acord cu încredințarea,
in continuare, a unor funcții de răs
pundere celor care nu s-au dovedit
vredrtici de ele. Noile cadre de con
ducere conlucrind- îndeaproape cu
comitetul de partid, au promovat un
stil de muncă dinamic și operativ,
au stabilit judicios prioritățile și au
repartizat rațional forțele, inregistrîndu-se în scurt timp o revigo
rare substanțială a întregii activi
tăți.
Cele două exemple sînt edifica
toare. Ele arată de ce, așa cum am
constatat la fața locului, organele și
organizațiile de partid din Piatra
Neamț, acționînd in spiritul Tezelor
pentru Congresul al XIV-lea al
partidului, intensificind activitatea
ideologică, politico-educativă, acor
dă toată atenția formării unor oa
meni cu o conștiință înaintată, cu
spirit revoluționar. care să asigure
îndeplinirea exemplară a sarcinilor.

Gh. ATANASIU
Ion TALPA

în viața spirituală a localității,
în formarea multilaterală a oamenilor
Animația tinerească pare a fi ca
racteristica activității cotidiene a
Centrului de creație și cultură „Cin
tarea României" al sindicatelor din
Pitești. Indiferent că aici se aflau
pionierii prezenti la forumul lor nar
tional. oameni ai muncii din dife
rite intreprinderi ale municipiului,
cu prilejul zilelor dedicate lor. for
mațiile artistice proprii sau invitați
de seamă ai scenelor noastre, tineri
atrași de varietatea serilor distrac
tive, toți si toate ilustrează convin
gător locul central ocupat, in viata
localității de reprezentativa institu
ție de cultură. Locul ei central nu
este asigurat de simpla amplasare
in mijlocul localității, nici de tinuta
arhitectonică impunătoare, factori
ce nu pot fi totuși minimalizați, ci.
cu deosebire, de complexitatea ac
tivităților desfășurate, de capacita
tea de a răspunde cotidian marilor
solicitări culturale si educative ale
unei puternice zone muncitorești,
chiar ale unui municipiu de asemenea
dimensiuni. Centrul de cultură în
tregește un ansamblu spiritual re
marcabil al Pitestiului contemporan
prin acțiuni specifice atractive, cu
un pronunțat caracter de masă, adincind și diversificînd viata culturală
a orașului.
Primordiala sa menire de a edu
ca. prin cultură, de a spriini for
marea și aesăvîrșirea profesională a
unor largi categorii de cetățeni, de
a participa direct sau prin acțiuni
metodice la susținerea vieții cultu
rale din intreprinderi și instituții,
de a asigura un cadru propice pe
trecerii timpului liber se realizează
cu mijloace si in forme diverse. Pe
lingă baza materială remarcabilă, cu
o sală de spectacole cu 804 locuri
si o alta cu 210 locuri, o bibliotecă
spațioasă cu peste 35 mii de volu
me. numeroase alte spatii necesare
desfășurării unei palete largi de ac
tivități, Centrul de creație șl cul
tură al sindicatelor a reușit să con
centreze tn jurul său un important
potențial creator si artistic din mu
nicipiu. oameni de toate vârstele, pa
sionați Si talentati, prezenti în tim
pul lor liber cu trup si suflet la ac
tivitățile organizate aici. Directorul
instituției, tovarășul George Apostol,
evaluînd Ia citeva sute pe participanții permanenti la activitățile cen
trului. sublinia că tocmai atragerea,
formarea, creșterea lor
constituie
succesul cel mai important al muncii
desfășurate, transformarea lor dintr-o promisiune in certitudine. Cu
un asemenea potențial, cu o atentă,
modernă organizare, cu spriiinul or
ganelor locale de partid și sindicale
a fost posibilă creșterea continuă a
implicării în viata socială si spiri
tuală. dobindirea unor succese tot

mai prestigioase. Numeroasele titluri
de laureați ai Festivalului național
„Cintarea României", premiile obți
nute la întreceri județene, interjudețene sau naționale, laurii unor
concursuri internaționale vorbesc,
din vitrina cu trofee, despre valoa
rea deosebită a unor grupuri și
colective de artiști amatori, de ani
matori culturali sau pasionați ai ști
inței și tehnicii.
Viața de spectacol, prezenta sceni
că constituie o activitate de prim
plan, poate cea mai vizibilă. cea
mai populară. Un evantai amplu de
formații artistice concură la susți
nerea unui permanent dialog de pe
„scenă" cu publicul. Ansamblul de
cintece si dansuri populare „Plaiuri
argeșene", condus de solistul dansa
tor Stelian Martin, orchestra de mu
zică populară, grupul vocal folcloric
bărbătesc, taraful de muzică popu
lară. soliștii de muzică populară,
corul de cameră, soliștii de muzică
cultă, formațiile de muzică ușoară
si folk sint numai o parte din ceea
ce se prezintă periodic pe scena.
Lor li se alătură formațiile de dans
tematic, modefn sau de societate,
formația de balet contemporan sau
cele două formații de teatru intr-un
act și ițj mai multe acte, colectivul
de miniaturi satirice sau recitatorii
de versuri. Sînt bine cunoscuti ani
matorii acestor formații, ca Gigi Fioroiu. Valeriu Dobrin. Nicolae Badi-,
Sevastița Stancu, Viorel
Năstase.
Marilena Năstase. oameni pasionați
ca George Olteanu, Marilena Nistor. Gh. Ivan, numai citeva nume
din cei peste 300 de membri, oameni
ai muncii din întreprinderi si insti
tuții, care consacră o parte însem
nată a timpului lor, a vieții lor inșeși nobilului dialog de ne scenă cu
oamenii. Se cuvine subliniată parti
ciparea celor două formații de tea
tru. al căror repertoriu inscrie cu
noscute piese românești de actuali
tate. ca „Somnoroasa aventură". „Ne
potrivire de caracter". „Piticul din
grădina de vară". „Cascadorii de la
subsol". De asemenea, cineclubul
„Argefilm". cu cele peste 80 de
Scurt-mettaje din viată ■ ofașuluî
(„Strada"). întreprinderilor („Ate
nuarea zgomotului"), aspecte umane
(„Schija"), chipuri de fruntași in
producție sau satirice, s-a afirmat
nu numai pe pian local, ci și la con
fruntările naționale. Numeroase alte
cercuri de creație, ca cenaclul de
artă plastică, cercul foto sau ate
lierul de creație literară. întregesc
paleta preocupărilor într-un evantai
cuprinzător si policrom. Preocuparea
actuală in domeniul viet.il artistice
se concentrează în iurul sporirii ca
lității spectacolelor, al permanenti
zări unor manifestări și al atragerii
de noi membri in formații, oameni

La cinematograful „Studio" din Ca
pitala vor avea loc, în perioada
“
6-1T septembrie 1989

care s-au afirmat in activitatea cul
turală in unitățile economice. De
altfel. „Studioul artistului amator"
se dovedește a fi principala pepi
nieră de afirmare a tinerelor talen
te. ce se cer mai atent cultivate și
prezentate și mai consecvent publi
cului larg.
O serie de activități permanenta
au ca obiect cercurile tehnico-aplicative si de instrumente artistice,
prin care colectivul se implică in
inițierea in diferite profesii. Cu
sprijinul unor specialiști de recu
noscută competentă se poate învăța
repararea auto, televizoare, radio;
deprinde meserii ca stenodactilogra
fie. croitorie, broderie, tricotaje, artă
culinară, se pot dobindi cunoștințe
practice medicale sau exersa gim
nastică medicală și aerobică, ca și o
serie de cursuri de balet, instriunente muzicale, limbi străine etc. în
semnătatea acestei laturi a activită
ții. dincolo de aspectele materiale,
acoperă o paletă largă de solicitări
rămase in afara invățămintului seu
a ailor forme de pregătire profesio
nală. . Ea se asociază unui aaisarrtblu
tehnico-productlV de sporire a cu
noștințelor prin lectorate, conferin
țe, schimburi de experiență organi
zate cu ajutorul unităților econo
mice. al specialiștilor din intreprin
deri. De altfel, aspectul tehnico-ștîințific îmbracă forma unor activități
de propagandă la locul de muncă,
de răspindlre a noutății tehnice șl
științifice, de furnizare a unor do
cumentații de ultimă oră. A luat
ființă o Brevetotecă cu 6 000 de
brevete și invenții, pe care le oferă
spre consultare doritorilor. De ase
menea. biblioteca, prin ansamblul
acțiunilor cu cartea, vine in sprijf*
nul producției, al creșterii gradului
de cunoaștere.
Afișul centrului de creație și cui-,
tură este insă, in virtutea sarcinilor
ce-i revin, mult mai diversificat
Brigăzile științifice. Cabinetul de
consultații juridice, „Femina club",
expoziții de artă plastică, foto, spec
tacole cinematografice, spectacole
dramatice și artistice, jșeri .cultural- . ■.
distratiVe pentru tineret oferă, zi
de zi. unui public foarte larg, acele
manifestări dorite. „Azi casa e a
noastră" este genericul sub care
săptăminal diferite întreprinderi si
instituții din oraș sint prezente pe
scenă sau in stal cu programe Com
plexe. cu mare potențial educativ,
cetățenesc și patriotic. Lor li se adaugă o prezentă remarcabilă a in
stituțiilor profesioniste de spectacol,
prezența unor oameni de cultură și
artă cunoscuti. a activiștilor da
partid și de stat, cu prezentarea
unor aspecte de mare interes din
viata țării și a localității. Prin an
samblul activității derulate cotidian.
Cehtrul de creație și cultură al sin
dicatelor din Pitești și-a aflat locul
său distinct, de reală importantă în
viața dinamică, complexă a munici
piului.'

Emil VASILESCU

„Zilele f ilmului coreean"

tv

organizate cu prilejul celei de-a
41-a aniversari a creării R.F.D. Co
reene.
In program : 6 septembrie - Agentul de legătură nr. 8 - spec
tacol de gală ; 7 septembrie - Agentul de legătură nr. S ; 8-9 sep
tembrie — Intîlnire aminată ; 10—11
septembrie - Micii partizani.

19.00 Telejurnal
19.20 Să trăim și să muncim tn spiritul
normelor eticii și echității socia
liste
19.40 Industria — programe prioritare
20,00 Film artistic. „Clopoțelul". Produc
ție a studiourilor din R.P.D. Co
reeană. Premieră TV
21.20 Rolul familiei in societatea noas
tră • Copiii — viitorul nostru, vii
torul patriei
21.40 l)ln frumusețile patriei
21,50 Telejurnal
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Nobila emulație cu care se iden
tifică in tara noastră Începutul
fiecărui nou an școlar se regă
sește cu mult inainte de 15 sep
tembrie in spațiul editurilor, al ti
pografiilor. al unităților de difuzare
a cărții, iar ritmul si mai cu seamă
caracterul. de sistem al acestor eforturi anticipează rezultatele fie
cărui an de învătămint cu o apro
ximație minimă. într-atit apariția ia
timp și de bună calitate a manuale
lor are un rol hotăritor în reușita
pregătirii elevilor. Iar însemnătatea
acestor preliminarii sporește si mai
mult pentru apropiatul nou an șco
lar, la capătul căruia se va încheia,
cum știm, generalizarea învătămintului de 12 ani. amplu proces de educatie. de cultură, care necesită o
perspectivă clară si concentrarea din
timp a eforturilor pentru ca fiecare
programă si carte școlară să întru
nească atributele unui învâtămînt
modern si larg accesibil.
La Editura didactică si pedagogi
că. unde facem prunul popas al an
chetei noastre pe această temă, in
formațiile sint dintre cele mai bune.
Dr. Constantin Floricel. director ui
editurii, ne spune că, față de anul
precedent, tiraiul manualelor din
acest an a crescut cu peste 6 mili
oane de exemplare, intre altele Si
din necesitatea de a se asigura căr
țile de scoală tuturor absolvenților
invătămîntulul de 10 ani. întrucit in
clusiv elevii cuprinși in invătămintul
profesional vor urma. totodată, si
clasa a Xl-a la cursurile serale.
Organizarea superioară a activităt 1
editoriale, conlucrarea cu tipografii
le si. pe această bază, creșterea rit
mului de lucru in perioada din urmă
au determinat, ca. in pofida sporului
de Urai, munca de editare si de im
primare a cărților de scoală să se
Încheie, practic, într-un timp util :
în ultimele sase zile ale lunii au
gust au fost scoase de sub tipar ul
timele 8 titluri de manuale școlare
într-un tiraj de circa 750 000 exem
plare.
Manualele elaborate si tipărite în
acest an sint reeditări. însă o bună
parte se înfățișează
îmbunătățite
sub raportul conținutului de idei, al
informațiilor de actualitate, rezulta
te din cele mai noi documente fun
damentale ale partidului si statului
nostru, din propunerile si observa
țiile formulate de cadrele didactice
cu privire la accentuarea corelării
interdisciolinare si îmbunătățirea ți
nutei metodico-didactice a cărților
școlare. Dintre asemenea titluri, cu
conținut îmbunătățit, la loc de frun
te se situează Limba română pentru
clasa a Il-a. manualele de Limba și
literatura română pentru clasele a
IX-a, a X-a, a Xl-a și a XH-a, Arit
metica și algebra pentru clasa a Vl-a.
Geometria pentru clasa a Vl-a. Al
gebra pentru clasa a Vll-a. Geogra
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fia R.S.R. pentru clasa a VIIT-a,
Geometria și trigonometria pentru
clasa a IX-a. Chimia pentru clasa a
IX-a. Geometria analitică pentru
clasa a Xl-a. Biologia pentru clasa
a Xll-a. precum si unele dintre ma
nualele de specialitate pentru invă
tămintul liceal si tehnico-profesional.
Ca șl in alti ani. si de data aceas
ta editura a pregătit, complementar
cu manualele școlare, o seamă de
lucrări destinate sprijinirii procesu
lui de invătămint. Amintim Caietul
de scriere pentru clasa I. Caietul de
matematică pentru clasa 1. Caietul
de caligrafie pentru clasa a li-a. Cu
legerea de probleme de matematică
pentru clasele II—IV, diverse a-
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cărtii școlare. Tocmai pentru evita
rea ih 1990 a unor asemenea ne
ajunsuri. colectivul Editurii didacti
ce si pedagogice a pregătit penii u
tipar, pină la data de 1 septembrie
a.c.. aproape 40 titluri de manuale
din producția anului viitor, urmînd
ca pină la sfirsitul anului 19B9 să
poată fi expediate în tipografii, pe
baza unor grafice ferme, marea ma
joritate a manuscriselor manualelor
de cultură generală prevăzute a fi
reeditate.
Vesti relativ bune primim si din
partea Editurii „Ceres", țâre» in baza
unei frumoase tradiții, pregătește
manualele pentru elevii liceelor agroindustnale. Manuscrisele celor 34
de titluri (26 reeditări si 8 revizuiri)

PREGĂTIREA NOULUI AN DE ÎNVĂTĂMÎNT

Manualele școlare,
.>
r
în drum spre destinatari
tlase geografice, hărți și alte
materiale ajutătoare pentru ele
vii invățămintului preșcolar, pri
mar. gimnazial si liceal. Pentru ne
cesitățile . invățămintului superior,
editura a elaborat si definitivat mai
multe titluri de cursuri universitare,
adresate mai cu seamă studenților
din invătămintul superior agrono
mic. economic, precum si viitorilor
ingineri și subingineri politehni
cieni care doresc să-și adincească
pregătirea economică ori din dome
niul mai larg al științelor sociale.
Asemenea realizări se impun aten
ției cu atît mai mult cu cit indus
tria poligrafică, din diferite motive,
nu a realizat o producție anticipată
de manuale in cursul anului 1988 si,
practic, nici in luna ianuarie din
anul 1989 nu a acoperit necesaml
prevăzut de carte școlară, astfel incit
întregul volum de acest gen a tre
buit să fie concentrat in ultimele
șapte luni. Evidențiind tot ceea ce
este de evidențiat din acest reviri
ment si consemnînd la loc de frunte
eforturile remarcabile ne care edi
torii. tipografii si dituzorii le-au
desfășurat laolaltă, mai cu seamă In
ultimele trei luni, cind au fost im
primate majoritatea titlurilor, con
siderăm că in viitor se vor între
prinde măsuri incit să nu mai fie
nevoie de asemenea „comprimări"
ale etapelor de lucru, care pot avea
unele consecințe in privința calității

din planul pe acest an au fost de
finitivate și expediate tipografiilor,
de acest experimentat colectiv, in
tr-un timp record, astfel incit la
sfirsitul lunii august 2 titluri er.tu
deja apărute, iar alte 13 titluri se
aflau aproape sau în faza de semnal
editorial : in schimb. 11 titluri ur
mează să apară pină la jumătatea
lunii septembrie, iar restul de 8 ti
tluri. reprezentind manuale revizui
te si îmbunătățite, sint planificate să
fie tipărite in iurul datei de 13 oc
tombrie. Aceasta pentru că, deși au
fost statornicite prevederi regula
mentare precise, ca titlurile de ma
nuale școlare să fie cunoscute edi
turilor cu cel puțin 12 luni înaintea
începerii noului an școlar pentru ca
toate cărțile să beneficieze de tim
pul necesar elaborării, controlului
stiintifico-metodic al manuscriselor
si analizei lor intr-un cadru mai
larg, prevederile ca atare nu sînt
respectate.
Aprecieri pozitive se cuvin a fi
formulate si De seama activității în
treprinderii de difuzare a cărții, care
desfășoară eforturi remarcabile pen
tru ca manualele școlare să alungă
pe punitrul elevilor. Cu ații mai re
marcabile, cu cit putini știu că în
târzierile editurilor si mai cu seamă
ale tipografiilor se concentrează in
rețeaua de difuzare, luînd înfățișarea
unor greutăți greu de descris, pe
care, totuși, colectivul întreprinderii

BBB

reușește în aceste zile să le depă
șească printr-un efort sistematic st
prin organizarea superioară a mun
cii.
N-am. putea încheia aceste rînduri
fără citeva aprecieri venite si din
județe. Astfel, de pildă, cpresponidentul „Scinteii". Eugen Hrușcă. ne
comunică : „în iudetul Botoșani este
o situație bună in privința difuzării
manualelor școlare. După cpm ne
spune tovarășul Gheorghe Tudose,
inspector la Inspectoratul Școlar ju
dețean. anul acesta au sosit mai
multe manuale noi decît in anul tre
cut. Ministerul Educației si Invătămintulni. avind in vedere generali
zarea treptei a doua liceale, a tțiitîis
in fudet. un număr sporit de manuala
pentru ciasa a XI»a, chiar teste
cifrele solicitate in comenzile de
carte. Așa că. in ansamblu, nentru
asigurarea necesarului de cârti in
licee, manualele trimise sint sufi
ciente. La Librăria nr. 8 din Boto
șani. care difuzează manuale șco
lare. am fost informat de tovarășele
Aurelia Irimia șl Suzana Ghilan. .că
au sosit toate titlurile pentru clasele
I—IV și pentru clasele a V-a si a
Vll-a. încă .nu au apărut manualele
de Limba română pentru clasa a
Vl-a si Geografia de clasa a VlII-a.
Sint așteptate, de asemenea, o sea
mă de titluri nentru liceu, intre care
Istoria si Limba română pentru ciasa
a IX-a, Cunoștințe social-politice șl
Istoria pentru clasa a X-a, Econo
mia politică și Biologia pentru cla
sa a Xl-a, Biologia și Istoria de
clasa a XII-a“.
Din Deva. Sabin Cerbii, corespon
dentul „Scinteii". ne Comunică : „In
județul Hunedoara. Inspectoratul
școlar si Centrul de librării Deva
manifestă si in acest an preocupa
rea cuvenită pentru aprovizionarea
si buna difuzare a manualelor șco
lare. Comparativ cu anii trecuti. va
loarea manualelor apărute de la în
ceputul anului si intrate în județ
este mai mare cu 620 000 lei față de
prevederile planului de aprovizio
nare. Cu toate acestea, se înregis
trează unele restante la difuzarea In
rindurile elevilor a manualelor Șco
lare. deoarece la 31 august a.c. Încă
nu erau livrate către Centrul de li
brării iudetean un număr de 13
titluri de manuale, pentru clasele a
Vl-a pină ia a XII-a, intre care se
numără cărți de limba română, isto
rie. geografie, economie politică, chi
mie. biologie etc.".
Aceste cifre si fapte sint tot âtitea
argumente in spriiinul urgentării di
fuzării manualelor școlare si. tot
odată. ele pledează pentru localiza
rea din timp si suplinirea oricărui
nealuns in pregătirea si desfășurarea
optimă a procesului de Învățăm mt
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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R
(Urmare din pa?. I)

In continuare, Comitetul Politie
Executiv a dezbătut UNELE PROBLE
ME PRIVIND BUNA PREGĂTIRE Șl
DESFĂȘURARE A CONGRESULUI AL
XIV-LEA AL PARTIDULUI COMUNIST
ROMÂN. In acest cadru, a fost ana
lizat ți aprobat RAPORTUL CU PRI
VIRE LA ÎMBUNĂTĂȚIREA STRUCTU
RII ORGANIZAȚIILOR DE PARTID
DIN ÎNTREPRINDERI, INSTITUȚII Șl
UNITĂȚI AGRICOLE.
In spiritul indicațiilor tovarățului
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, privind crearea unor
organizații de partid puternice in
toate domeniile ți sectoarele de acti
vitate, întărirea continuă a rolului
politic conducător ol partidului, a
capacității organizațiilor de partid de
mobilizare a tuturor oamenilor mun
cii la realizarea exemplară a planu
rilor ți programelor de dezvoltare
economico-socială a țării, a fost exa
minată structura organizațiilor de
partid din întreprinderi, instituții ți
unități agricole.
Pe baza concluziilor desprinse din
această analiză, avind in vedere că,
pină in prezent, a existat un număr
foarte mare de grupe de partid, cu
un număr mic de comuniști, Comite
tul Politic Executiv a stabilit ca, pen
tru întărirea activității, să se limiteze
crearea acestor grupe la domenii ți
situații cu totul speciale ți pe ter
men scurt. S-a hotărit, totodată, să
se reducă numărul organizațiilor de

partid mici țl să se constituie orga
nizații puternice. De asemenea, s-a
stabilit să se îmbunătățească orga
nizarea comitetelor de partid, ele
urmind să se constituie numai in în
treprinderi, instituții ți unități agri
cole mari, in care ezistă un număr
de peste 200 membri de partid.
S-au stabilit, in acelați timp, mă
suri concrete cu privire la îmbunătă
țirea compoziției sociale a membri
lor organelor de partid. Se va asi
gura crețterea ponderii muncitorilor
ți țăranilor în aceste organe. De ase
menea, va cunocțte o creștere im
portantă ponderea femeilor in birou
rile ți comitetele de partid.
Comitetul Politic Executiv a apre
ciat că, prin aplicarea in viață a in
dicațiilor ți orientărilor tovarățului
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, se asigură condiții
pentru crearea unor puternice orga
nizații de partid capabile să unească
ți să mobilizeze eforturile tuturor co
muniștilor, ale întregului popor la
înfăptuirea neabătută a Programului
partidului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate si
înaintare a României spre comu
nism.
Pe baza acestor orientări
ur
mează să se aducă îmbunătățiri
unor prevederi ale Statutului partidu
lui, precum ți Hotăririi C.C. al P.C.R.
cu privire la structura organizațiilor
de partid din întreprinderi, instituții,
unități agricole, cartiere ți sate.

cu buna pregătire a
In legătură
_
Congresului al XIV-lea, secretarul
general al
partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, a cerut să se
deschidă in „Scînîeia", în celelalte
organe de presă centrale și locale, la
radioteleviziune rubrici și emisiuni
speciale de dezbatere a documentelor
Congresului, precum și a programelor
de dezvoltare economico-socială a
fiecărui județ, a fiecărei localități, in
care să se redea propunerile și
sugestiile comuniștilor, ale oamenilor
muncii, care să contribuie Ia defini
tivarea acestor programe, la elabora
rea hotăririlor ce vor fi adoptate de
marele forum al comuniștilor români.
S-a subliniat că, in perioada care
a mai rămas pină la Congresul al
XIV-lea, organele și organizațiile da
partid trebuie să ia toate măsurile
pentru întărirea spiritului revoluțio
nar, de răspundere, pentru apărarea
și dezvoltarea proprietății socialiste,
creșterea avuției naționale - bun al
întregului popor
astfel incit să
intimpinăm importantul eveniment din
viața partidului și a țării cu rezultate
cit mai bune in realizarea obiective
lor economico-sociale stabilite, a
Programului partidului de edificare a
societății socialiste multilateral dez
voltate și inaintare a României spre
comunism.
Comitetul Politic Executiv a soluțio
nat, de asemenea, probleme curente
ale activității de partid și de stat.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

IN TELEGRAME ADRESATE

Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Oamenii muncii din agricultură

Survoiînd tentoriul frumoasei dumneavoastră țări. în drum spre Belgrad,
adresez cele mai bune urări poporului prieten al Republicii Socialiste
România.
Folosindu-mă de acest prilej, doresc să vă exprim dorința poporului
afgan și a mea personală de a dezvolta și intări în continuare relațiile de
prietenie și colaborare dintre Afganistan și România în interesul popoarelor
celor două țări.

raportează încheierea recoltării

Președintele Republicii Afganistan
-L-

unor culturi și obținerea

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

de producții mari la hectar
Intr-o telegramă adresată tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar
general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste
România, Comitetul Județean Mehedinți al P.C.R. raportează terminarea

recoltării culturilor de floarea-soarelui și realizarea unei recolte medii de
5 351 kg la hectar, superioară prevederilor de plan.
Aceste recolte bogate — se evidențiază in telegramă - demonstrează
cu putere justețea politicii agrare a partidului și statului nostru, grija
statornică pentru necontenita dezvoltare a acestei ramuri de baza a eco
nomiei naționale. în anii construcției socialiste, cu deosebire in epoca
inaugurată de cel de-al IX-lea Congres al partidului, agricultura a be
neficiat de un important sprijin material, ceea ce a permis continua mo
dernizare a dotării tehnice, amenajarea pentru irigații a unor mari su
prafețe de teren. La dispoziția agriculturii au fost puse, prin contribuția
mereu mai valoroasă c cercetării științifice românești, numeroase soiuri
și hibrizi de înalță productivitate, ca și tehnologii și metode de lucru
ce au determinat creșterea de la un an Ia altul a producțiilor agricole.
O contribuție hotoriteare Io realizarea acestor recolte mari au avut-o oa
menii muncii de Io sate — țărani cooperatori, mecanizatori, specialiști —
care ou avut din plin posibilitatea, în condițiile marii proprietăți socia
liste, să-și valorifice Io' ceie mai înalte cote hărnicia și priceperea, cu
noștințele pe care le-au dobîndit
. . în aceste zile - se arată în telegramă - oameni; muncii de la sate
acționează ia eliberatul terenurilor de resturi vegetale' și efectuarea ară
turilor. Se lucrează din plin, de asemenea, ia recoltatul legumelor și fruc
telor destinate industrializării și aprovizionării populației, la strîngerea
și depozitarea furajelor. Alte importante forțe umane și mecanice sînt
concentrate la recoltarea sfeclei de zahăr și transportarea ei, în confor
mitate cu graficele întocmite, la unitățile de industrializare, la strîngerea
cartofilor, la executarea altor lucrări in cimp și în zootehnie.
în încheierea telegramei se exprimă angajamentul unanim al oame
nilor muncii de la sate de a asigura la toate culturile recolte cit mai
mari, spotindu-și în acest fel contribuția la dezvoltarea multilaterală a
țării, la creșterea nivelului de trăi al întregului popor.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

LA FLOAREA-SOARELUI

a primit pe ambasadorul Statului Israel

UNITĂȚI CU PRODUCȚII MARI LA HECTAR

@ Județul Mehedinți — 5 351 kg la hectar

cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare
(Urmare din pag. I)

înminind scrisorile de acreditare,
ambasadorul Zvi Mazel a transmis
președintelui Nicolae Ceaușescu, din
partea președintelui Statului Israel,
Chaim Herzog, a primului-ministru,
Yitzhak Shamir, și a ministrului afacerilor externe, Moshe Arens, un
mesaj prietenesc, expresia sentimen
telor lor de cea mai înaltă conside
rație față de șeful statului român,
împreună cu urări de sănătate și fe
ricire personală, de prosperitate șl
bunăstare pentru poporul român.
In cuvintarea prezentată de amba
sador sînt relevate bunele relații
existente între tele două țări, care
s-au dezvoltat continuu pe plan po
litic, economic, cultural și in alte
sfere de activitate, și se exprimă
dorința dezvoltării lor in continuare.
Se dă, de asemenea, o deosebită apreciere principiilor de bază ale po
liticii externe promovate de Româ
nia, inițiativelor și demersurilor pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu consa
crate instaurării unei păci juste și
durabile în întreaga lume.
Primind scrisorile de acreditare,
președintele NICOLAE CEAUȘESCU
a transmis președintelui Statului Is-

rael, primului-ministru șl ministru
lui afacerilor externe salutul său și
cele mai bune urări de sănătate și
succes, de prosperitate, bunăstare și
pace pentru poporul israelian.
în cuvintarea de răspuns a pre-ședintelui Nicolae Ceaușescu se ex
primă satisfacția față de cursul as
cendent al relațiilor dintre România
și Israel, apreciindu-se că există po
sibilități pentru o dezvoltare și mai
susținută a schimburilor comerciale
și, mai ales, a cooperării economice
reciproc avantajoase, spre binele și
în folosul ambelor țări și popoare,
pentru progres și pace în lume.
După ce se subliniază dorința po
porului român de a trăi în pace și
securitate, de a întreține și dezvolta
relații de prietenie și colaborare cu
toate popoarele lumii, pe principiile
deplinei egalități in drepturi, res
pectului independenței și suveranită
ții naționale, neamestecului in tre
burile interne și avantajului reciproc,
in cuvintare se arată că țara noastră
depune eforturi pe plan internațio
nal pentru soluționarea tuturor problemelor litigioase — politice și economice — numai și numai pe cale
politică, prin tratative, pentru asi-

gurarea progresului, securității și
păcii in întreaga lume. Ținind seama
de condițiile create in urma eveni
mentelor care au avut loc in ultima
perioadă in Orientul Mijlociu — se
subliniază in cuvintare —, România
se pronunță pentru convocarea, cit
mai grabnică, a unei conferințe in
ternaționale, sub egida O.N.U., cu
participarea tuturor părților intere
sate, inclusiv a Israelului, a O.E.P.
și a noului Stat Palestina, precum și
a membrilor permanenți ai Consiliu
lui de Securitate, care să ducă la
găsirea unei soluții generale, la in
staurarea unei păci juste și durabile,
corespunzător intereselor vitale ale
tuturor, popoarelor din această zonă.
Președintele Nicolae Ceaușescu a
adresat noului ambasador succes in
misiunea sa. asigurindu-1 de spriji
nul Consiliului de Stat, al guvernu
lui și al său personal.
La solemnitatea prezentării- scri
sorilor de acreditare și la convor
birea care a avut loc cu acest prilej
au participat Aurel Duma, ministru
secretar de stat la Ministerul Afa
cerilor Externe, și Dumitru ApostoiU,
secretar prezidențial și al Consiliu
lui de Stat.

LA FLOAREA
SOARELUI
IN JUDEȚUL BUZĂU
Cooperativa Agricolă de Producție Mere! — 5 652 kg la hectar
Cooperativa Agricolă de Producție Cilibia — 5 637 kg la hectar
Cooperativa Agricolă de Producție Movila Banului — 5 612
kg la hectar
Cooperativa Agricolă de Pro5 503 kg la
dueție Săgeata
hectar
Agricolă
de ProCooperativa
ducție Stîlpu — 5 472 kg la hectar

SOIA
IN JUDEȚUL GIURGIU
Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Malu — 5 710 kg la hec
tar

. REPORTAJE • NOTE • INFORMAȚII
în viața urbanistică a
Brașovului a avut, loc în
aceste zile un eveniment
cu profunde semnificații
de ordin social : au fost
finalizate lucrările unui
nou și important ansam
blu de locuințe. Poate
n-am insista asupra aces
tui eveniment, s-ar putea
spune obișnuit, deoarece
asemenea ansambluri apar
frecvent in multe din loca
litățile patriei noastre. O
facem
totuși,
deoarece
ansamblul „Valea Cetății"
— căci despre el este vor
ba —, împreună cu mai tinftrul lui vecin, ansamblul
de locuințe „Temelia-Car
pați", cu care formează un
singur cartier, fac notă
distinctă în. peisajul urbanistic al orașului de la
poalele Timpei.
Unul din puternicele și
palpabilele argumente pe
care le oferă cele două
ansambluri de locuințe
este cel al amplasării. Să
luăm exemolul ansamblu
lui „Valea Cetății": El este
situat intr-un cadru natu
ral deosebit de pitoresc,
intr-o vale flancată de
dealuri împădurite, dintre
care dominant este Timpa.
Pină acum cițiva ani, te
renul era o pajiște, dar o
pajiște cenușie, acoperită
cu un strat gros de praf,
provenit de la fosta fabri
că de ciment „Temelia".
Singurele construcții erau
cîteva barăci din lemn,
folosite ca depozite. Alt
argument care ne deter
mină să insistăm asupra
prezentării acestui cartier,
asociat cu cartierul „Teme
lia-Carpați", îl reprezin
tă concepția și soluții
le constructive și arhi
tecturale. Amplasarea pe
această vale, relativ în
gustă, a impus proiectanților să aibă mereu in aten
ție grija pentru păstrarea
nealterată și punerea in
valoare a frumosului ca
dru natural din jur. Pen
tru aceasta au fost adop
tate soluții de sistemati
zare volumetrice și cornnoziționale adecvate. Pro
blema arterelor de circula
ție — spre exemplu — este
astfel rezolvată incit să
lase zonele plate ale văii
pentru locuințe și obiecti
ve sociale. Pe de altă par
te, nivelul de înălțime al
construcțiilor este invers
proporțional cu pantele

reliefului. Astfel, în partea
cea mai de jos au fost am
plasate blocurile cu inălțimi de P+M+8 etaje și, cu
cit se înaintează spre pan
te. regimul de înălțime
scade la P+6. P+4, P + 3.
Locuințele
cu
înălțime
mai redusă sint realizate
cu șarpantă și învelitoare
de țiglă. Construcțiile sînt
astfel dispuse in teren in
cit să ofere „ferestre des
chise" în direcția Timpei.
Nucleul cartierului „Va
lea Cetății" îl constituie
existența unei zone cen
trale de contact social, -de

Iul este încadrat în amonte de o grădină reali
zată in trepte cu o oglindă
de apă și o fîntînă cu joc
de ape. iar în aval de un
alt parc. Aprovizionarea
unităților comerciale, de
alimentație publică și pres
tări de servicii se asigură
prin accese secundare, în
pietpnal
neavind
acces
nici un autovehicul. In acest mod, pietonalul se
constituie intr-un loc de
atracție și destindere pen-,
tru locuitorii acestui an
samblu care numără peste
5 000 apartamente. Legă
tura cu restul orașului se

Ansambluri urbanistice
modeme în orașul
de sub Tîmpa
mare interes, care polari
zează întreaga viață a
cartierului și care se con
stituie intr-un splendid și
spectaculos „pietonal", o adevărată lucrare de artă,
Este o realizare in care
arhitecții și proiectanții
brașoveni au dat măsura
capacității, talentului și
ingeniozității lor, demon
strate și in cazul pletonalului pieței „23 August" din
centrul istoric al Brașovu
lui. Pietonalul — proiectat
de un colectiv de la insti
tutul „Proiect“-Brașov, con
dus de arh. Adrian Tomescu — măsoară aproape
400 m în lungime și are o
lățime variabilă, de 30—45
m, diferența de nivel intre
cele două capete fiind de
10 m. Această diferență este
acoperită prin pachete de
trepte, astfel dispuse in
amplasarea
teren
incit
blocurilor și amenajarea
spațiilor de circulație, odihnă și agrement să fie
posibile fără mișcări mari
de terasamente. Blocurile
care flanchează pietonalul
sint prevăzute cu unități
comerciale, de prestări de
servicii și de alimentație
publică moderne, totaiizind peste 11 000 mp. La
cele două capete, pietona-

face prin două artere de
circulație, dintre care un
bulevard construit acum.
In viitor, o altă legătură
cu centrul vechi al Brașo
vului se va asigura printr-o arteră subterană care
va străpunge Tinipa.
Ansamblul „Valea Cetă
ții" a fost gindit într-o
concepție unitară cu an
samblul vecin „TemeliaCarpați", unde se ridică acum ultimele blocuri. îm
preună, cele două ansam
bluri vor adăposti peste
30 000 locuitori. „TemeliaCarpați" este un cartier
care, prin condițiile de te
ren și soluțiile de realiza
re, are o pregnantă origi
nalitate. Locul care înain
te era printre cele mai
inospitaliere și dezolante,
pe care localnicii ii oco
leau, — zona era dominată
de două foste cariere de
calcar părăsite, două carii
dureroase in corpul Dealu
lui Melcilor — apărea ca
un teren al nimănui, im
propriu amplasării unor
construcții. Și totuși, după
studii aprofundate, insis
tente, arhitecții institutului
„Proiect" — respectiv co
lectivul condus de arhitec
tul Lucian Ișa — au venit
cu soluții ingenioase, care

să permită punerea in va
loare a acestei zone. Iar această problemă nu a ră
mas doar la nivelul arhitecților. Ideile lor au deve
nit o problemă generală a
tuturor brașovenilor, și ea
a constituit, angajamentul
de bază al cetățenilor, care
au răspuns cu promptitu
dine Și hotărire apelului
lansat de consiliul popu
lar privind amenajarea, aceștei zone, împădurirea
celor două cariere și asa
narea terenului din apro
piere. Lucrările de ame
najare a celor două cariere
au avut, un caracter com
plex, dificil. La derocarea
și apoi consolidarea pere
ților au participat mineri,
alpiniști, militari, obișnuiți
cu escaladarea crestelor
abrupte, care au lucrat
susținuți in corzi, după
care au urmat silvicultorii
și studenții Facultății de
Silvicultură din Brașov,
care au plantat arbori, ar
buști și puieți in stincă,
unii direct in pungi cu
pămint, care să consolide
ze și să acopere cu vegeta
ție pereții celor două ca
riere. La baza acestora s-a
ridicat, pe toată lungimea,
un val de pămint care asigură protecția blocurilor
amplasate direct pe terasa
fostelor cariere. In cariera
nouă, cu o înălțime de circa 90 m, s-a recurs la realizarea mai multor terase
cu pămint provenit de la
fundațiile blocurilor de lo
cuințe, reducind la jumă
tate înălțimea peretelui
carierei.
Așadar, două noi ansam
bluri de locuințe, care îm
bogățesc și înfrumusețează
și mai mult zestrea urba
nistică a Brașovului și
care, o dată cu finisarea
blocurilor aflate in diferi
te stadii de execuție in an
samblul „Temelia-Carpați",
ridică numărul total al lo
cuințelor construite în anii
socialismului in orașul de
la poalele Timpei la 70 000
apartamente. Prin frumu
sețea Si spectaculozitatea
lor. Cele două noi ansam
bluri de locuințe vor con
stitui puternice puncte de
atracție
pentru
turiștii
care vizitează Brașovul,
iar pentru localnici incă
un prilej de justificată
mindrie.

N. MOCANU

NAJIBULLAH

SIBIU: O nouă capacitate
de producție
Harnicul colectiv de constructori
de mașini de la întreprinderea Me
canică Mîrșa iși sporește eforturile
pentru a intimpina Congresul al
XIV-lea al partidului cu noi suc
cese în muncă. Astfel, el a fina
lizat lucrările la o modernă fabrică
de oxigen. Noua capacitate asigu
ră ritmic și in cantități corespun
zătoare secțiile de producție cu
oxigenul necesar procesului teh
nologic și reduce substanțial chel
tuielile de transport. în vederea
realizării acestui important obiec
tiv, în întreprindere au fost con
stituite echipe specializate, care
au lucrat alături de constructori la
finalizarea lucrărilor de montaj,
grăbind astfel punerea sa în func
țiune. (Ion Onuc Nemeș).

HARGHITA: Condiții
optime de învățătură
pentru tînăra generație
Impresionantul volum de inves
tiții alocat dezvoltării accentuate,
multilaterale a județului Harghita
in anii de glorie ai „Epocii
Nicolae Ceaușescu"
a
asigurat
crearea unei puternice baze mate
riale și invățămintului de toate
gradele, care dispune în prezent
de 267 grădinițe, 275 școli. 23 licee,
școli profesionale in care este cu
prinsă mai bine de un sfert din
populația județului. Educația prin
muncă și pentru muncă a tinerei
generații se împlinește printr-o
strinsă legare a cunoștințelor teo
retice dobindite la clasă cu acti
vitatea practică ce se desfășoară
in cadrul atelierelor școlare și în
întreprinderi, cu efect economic
exprimat în realizarea unei pro
ducții industriale de 17 milioane
lei anual. Prezenți pe marile șan
tiere ale tineretului din țară, pe
șantierele județene și in taberele
de muncă patriotică, indeplinindu-și și depășindu-și anual
angajamentele
___ r_____
asumate.,
elevii
harghiteni obțin rezultate meri
torii ■ și la concursurile pe dis
cipline de învățămint și meserii,
în anul școlar 1988—1989 fiindu-Ie
acordate 69 premii la faza republi
cană a concursului pe discipline
și 52 premii la concursul pe mese
rii. Din anul 1977, in municipiul
Miercurea-Ciuc ființează și o sec
ție de subingineri a Universității
din Brașov, care pregătește specia
liști în domeniul tehnologiei con
strucției de mașini. în principal
pentru întreprinderea de Tractoa
re din Miercurea-Ciuc. (Nicolae
Șandru)._______________ y'

In telegrame adresate tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU. secre
tar general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii
Socialiste România, oamenii mun
cii din unitățile amintite raportea
ză terminarea recoltării culturilor
de floarea-soarelui și soia și reali
zarea unor producții mari, superi
oare prevederilor de plan.
în telegrame se arată că, în această perioadă, forțele satelor sint
concentrate la recoltarea legume
lor și fructelor, a cartofilor, a
sfeclei de zahăr. Se lucrează, tot
odată. la strîngerea și depozitarea
furajelor. Ia irigarea unor culturi,
cu deosebire a celor furajere. Ia
eliberatul terenurilor de producția
secundară și la executarea arătu
rilor. ca și Ia alte lucrări de sezon.
Toți oamenii muncii de ta sate —
se arată in încheierea telegramelor
— sint hotărîți să muncească cu
dăruire pentru a obține recolte b~gate la toate culturile, cinstind
astfel cu remarcabile fapte de
muncă marele eveniment din viața
partidului și poporului — cel de-al
XIV-lea Congres ăl Partidului Co
munist Român.

v r

a

Prognoza meteorologică pentru inter
valul 5 septembrie, ora 20 — 8 sep
tembrie, ora 20. In țară : vremea va
fi răcoroasă, Iar cerul temporar noros.
Vor cădea ploi care vor avea și ca
racter de aversă in majoritatea regiu
nilor țării în prima parte a intervalu
lui, apoi ploile se vor retrage spre re
giunile estice. Izolat, cantitățile de apă
pot depăși 20 litri pe metrul pătrat in
24 de ore. Vîntul va prezenta unele in
tensificări din . sector nordic in estul
și sud-estul teritoriului. Temperaturile
minime vor fi cuprinse, in general, in
tre 6 șl 16 grade, lăr cele maxime între
15 și 25 de grade, mai ridicate in ulti
ma zi. Ceață slabă, dimineața, in vestul
și centrul țării. In București : Vremea
va fl răcoroasă. Cerul va fi temporar
noros și va ploua sub formă de aver
să. Vîntul va sufla slab pină la mo
derat, cu intensificări de scurtă durată.
Temperaturile minime vor fl cuprinse .
între 11 șl 14 grade, cele maxime intre
21 și 23 de grade.

Administrația de Stat
Loto-Pronosport
informează :

6
Numerele extrase la tragerea excep
țională LOTO din 3 septembrie 1989

FAZA I
Extragerea I : 8, 72, 82, 28,
60, 26, 7. 11, 40, 49.
Extragerea a Il-a : 9, 5, 23,
83. 15, 67, 77, 61, 10. 58,
Extragerea a IlI-a: 69, 71,
11. 74, 42, 48, 61, 14. 31. 73.
Extragerea a IV-a : 59, 56,
39, 86, 8, 50, 27, 89, 37, 85.

70, 87.
14, 18,
43, 18,

88. 83,

FAZA A II-A
Extragerea a V-a : 90, 34, 51, 33, 3,
50.
Extragerea a Vl-a : 41, 82. 19, 59,
86, 40.
Extragerea a VH-a : 9, 49, 6. 10,
37, 56.
Fond total de cîștiguri : 1 054 392
lei.

cine

a

• Martori dispăruți : 17: 19. Fiu! ste
lelor — 9; 11: 13; 15 : DOINA (16 35 38)
• Gala filmului bulgar „Un examen
neobișnuit" : STUDIO (59 53 15) — 19
• Flori de gheață : FLOREASCA
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• O vară cu Mai-a : VOLGA (79 71 26)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Artista, dolarii și ardelenii : AU
RORA (35 04 66) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Cucoana Chirița : DACIA (50 35 94)
— 9: li; 13; 15: 17: 19
• Secretul lui Nemesis : FERENTARI
(80 49 85) — 15; 17; 19

In numele poporului și Guvernului Statului Qatar șl al meu personal,
doresc să vă exprim sincere mulțumiri pentru amabilele dumneavoastră fe
licitări cu prilejul celei de-a 18-a aniversări a Zilei independenței Qataru
lui. Vă rog să acceptați urările noastre cele mai bune pentru fericirea
dumneavoastră și progresul continuu al poporului român.

ȘEIC KHAUFA BIN HAMAD AL-THANI
Emirul Statului Qatar

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Domnule președinte,
Doresc să vă exprim sincere mulțumiri pentru amabilul dumneavoas
tră mesaj transmis cu ocazia celei de-a 179-a aniversări a independenței na
ționale a Republicii Columbia.
Folosesc acest prilej pentru a vă adresa cele mai bune urări pentru
fericirea dumneavoastră -personală, de bunăstare și prosperitate națiunii
române.

VIRGIUO BARCO VARGAS
Președinte al Republicii Columbia

Producția de export realizată în avans
Acordind o atenție prioritară în
deplinirii ritmice și la un înalt ni
vel calitativ a tuturor comenzilor
de export, colectivul întreprinderii
Mecanice de Utilaj Chimic din
Capitală șî-a îndeplinit sarcinile
la acest important indicator in devans, ceea ce i-a permis să livreze
suplimentar față de prevederile
planului pe 8 luni produse in va
loare de 7 milioane de lei. Rezul
tatele remarcabile ale acestui co
lectiv se datorează măsurilor tehnico-organizatorice inițiate de co
mitetul de partid și consiliul oa
menilor muncii, de comisia de ex
port vizind organizarea unor linii
tehnologice și formații specializate
in producția de export, creșterea
răspunderii față de calitate. Demn

de consemnat este faptul că pentru
scurtarea ciclurilor de fabricație
în întreprindere au fost redimensionate formațiile specializate în
producția de export si au fost în
tărite cu cei mai buni specialiști
(lăcătuși și sudori). Totodată, s-a
extins numărul posturilor de sudu
ră automată, au fost realizate o
serie de dispozitive care asigură o
înaltă productivitate a muncii,
ceea ce va permite îndeplinirea
pină la începutul lunii noiembrie
a sarcinilor de export pe intregul an.
Experiența colectivului de aici,
rezultatele obținute în producția
de export constituie garanția că
acest angajament Va fi îndeplinit.
(Gheorghe Ionită).

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
FOTBAL: Formația noastră pentru meciul
România
Cehoslovacia
Astăzi, la. Nitra, se vor întilni,
Intr-un1 meci amical, formațiile re
prezenta tive ale Cehoslovaciei și
României.
Partida va începe la 17.30
(ora
României) și va fi arbitrată de W.
Holzman (R.D. Germană).
Față de
precedentul meci,
cu
echipa Portugaliei, se are in vedere
★

• Deși are 20 echipe în liga I,
campionatul spaniol este cel mai
intirziat ca dată de începere a com
petiției. Rezultate din prima etapă :
Real Madrid — Sporting Gijon 2—0,
Valladolid — F.C. Barcelona 2—0,
iar Valencia, viitoarea adversară a
Victoriei
București
in
„Cupa
U.E.F.A.", a fost învinsă pe teren
propriu de Atletico Madrid, cu 3—1
9 Cernomoreț Burgas, care a pierdut
cu 0—4 meciul retur cu Dinamo Tira
na din „Cupa cupelor", este fruntașa
clasamentului bulgar, după patru
etape, cu opt puncte din tot atîtea
posibile ! O In campionațul_ național
al diviziei B : în seria I. F.C.M. Progreșul Brăila (2—0 cu Foresta) este

ATLETISM. Un nou succes al
Paulei Ivan. Proba feminină de
1 500 m din cadrul tradiționalului
concurs internațional de atletism de
la Rieti (Italia) a . prilejuit o nouă
victoria a sportivei românce Paula
Ivan (antrenor Ion Puică), cu timpul
de 4’02”23/100. urmată de coechipiera
sa Doina Melinte — 4'03”26/100 și
Svetlana Kitova (U.R.S.S.) — 4’04”
05/100.
In proba de săritură în înălțime,
atleta româncă Alina Astafei s-a
clasat pe locul doi, cu rezultatul de
1,95 m.

POLO. „Cupa României" la polo
pe apă, competiție desfășurată sub
genericul „Daciadei", a fost cucerită
de echipa Dinamo București, care a
întrecut in meciul decisiv cu scorul
de 9—8 (1—3, 4—3, 4—0, 0—2) for
mația Steaua București.
HANDBAL. Turneul internațional
masculin de handbal de la Doboj
(Iugoslavia) s-a încheiat, cu victoria
formației Steaua Roșie Belgrad, care
a dispus in finală cu scorul de
23—17 (13—7)
de echipa franceză
U.S. Creteil. In meciul pentru locul
3, echipa Steaua București a învins
cu 26—25 (12—13)
formația Borac
Banja Luka (Iugoslavia).
♦
VOLEI. în ziua a doua a Campio
natului european feminin de volei,
ce se desfășoară în R.F. Germania,
s-au înregistrat următoarele rezul
tate : Cehoslovacia — Polonia 3—1
(15—12, 15—12. 12—15. 15—10) ;
U.R.S.S. — România 3—0 (15—7,
16—14, 16—14) : R.D. Germană —
Bulgaria 3 -„0 (15—11, 15—12, 15—9) ;
Turcia — Finlanda 3—1 (5—15, 15—9,
16—14, 15—8) ; R.F. Germania — Iu
goslavia 3—0 (15—3, 15—5. 15—3) ;
Italia — Franța 3—1 (15—10, 14—16,
15—2, 15—8).

TENIS • Tenismanii români
Florin Segărceanu și George Cosac
s-au calificat in finala probei de

• De Ia literatură Ia film ; PATRTA
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15
• Norocoasa: TIMPURI NOI (15 61 10)
— 9; 11; 13; 15: 17; 19
• Atenție, sîmbătă filmăm ! : LUMI
NA (14 74 16) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Unde este un „nofelet44 : VICTO
RIA (16 28 79) — 9; .11; 13; 15: 17: 19
• Nava
lui
Yang :
FEROVIAR
(50 51 40) — 9; 11: 13; 15; 17; 19, FLA
MURA (85 77 12) — 9; 11; 13; 15; 17;
19, CIULEȘTI (17 55 46) — 9; 11; 13;
15; 17; 19
• împăcarea : BUZEȘTI (50 43 58) —
15; 17; 19
• Un weekend neobișnuit : VIITO
RUL (10 67 40) — 15; 17; 19

o posibilă modificare in linia de
fundași, astfel că formația noastră
de începere a jocului ar fi următoa
rea : Lung — Rednic — Petrescu,
Iovan (sau Iovan fundaș dreapta și
Săndoi fundaș central), Andone,
Rotariu — Sabău, Popescu, Dumi
trescu — Lăcătuș, Hagi.

*
singura echipă cu patru puncte,
după două etape. Aceeași situație o
deține, in seria a II-a, I.M.A.S.A. Sf.
Gheorghe. învingătoare la Mediaș cu
1—0 • Rapid București — Pandurii
Tg. Jiu 0—0, un meci pe care giuleștenii. l-au dominat copios (ratind
și un penalti), iar „pandurii" erau
să-1 cîștige în ultimele cinci minute,
cind și-au creat trei mari ocazii de
a înscrie » în seria a III-a, Olimpia
Satu Mare — Electromureș Tg.
Mureș 4—1, U.T.A. — Mureșul Deva
5—2. A.S.A. Tg. Mureș — Steaua
C.F.R. Cluj-Napoca 2—1 și Metalul
Bocșa — F.C. Maramureș 1—0. Cu
patru puncte în clasament : Olimpia
și Metalul Bocșa.
dublu din cadrul turneului internațional de la Budapesta, învin7, 6—1.1,
gind în semifinale, cu 6—2,
_
Johnperechea Backer (Anglia),
în
semifinaleson (Elveția) •
le probei de dublu bărbați ale turneului internațional de tenis de la
Szczecin (Polonia), concurs contind
pentru circuitul A.T.P., perechea
română Răzvan Itu. Adrian Marcu a
eliminat cu 6—1, 3—6. 7—5 cuplul
polonez Iwanski, Sidor O în turneul
masculin (optimi de finală) ale cam
pionatelor S.U.A., francezul Yannick
Noah l-a eliminat cu 6—3, 3—6, 6—7,
6—3, 6—3 pe argentinianul Alberto
Mancini,
iar vest-germanul Boris
Becker a dispus cu 5—7. 6—3, 6—2,
6—1 de suedezul Mikael Pernfors.

ȘAH. Turneul de șah pentru „Cupa
Mondială" de la Skelleftea (Suedia)
s-a încheiat cu victoria marilor
maeștri sovietici Gări Kasparov și
Anatoli Karpev, clasați pe primul
loc, la egalitate, cu cite 9.5 puncte
din 15 posibile. Pe locurile următoare s-au situat Portisch (Ungaria),
Seirawan (S.U.A.) și Short (Anglia)
— cu cite 8,5 puncte etc.
■TOCURILE OLIMPICE 1992. Cu
prilejul celei de-a 95-a sesiuni a
Comitetului Internațional Olimpic,
sesiune găzduită de San Juan (Porto
Rico), s-a precizat că la viitoarea
ediție a Jocurilor Olimpice de vară,
din 1992, vor fi admiși in turneul de
fotbal numai fotbaliști născuți la
1 august 1969 sau mai tineri, fără
altă restricție, astfel incit vor putea
participa și jucători din această ca
tegorie care au evoluat la prelimina
riile sau la turneul final al campio
natului mondial.
Comitetul Internațional Olimpic a
aprobat, totodată, prezența la J,O.
a jucătorilor de baschet profesioniști
care evoluează in campionatul nordamerican.

teatre
• Teatrul Național
(14 7171. sala
Amfiteatru) : Poveste din Hollywood
— 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Cameristele
— 18,30
• Teatrul Foarte Mic
(14 09 05) :
Lewis și Alice — 19
• Teatrul Giuleștl (sala Majestic,
14 72 34) : Pescărușul — 18,30
• Teatrul satiric-muzical „C. TănaseM (15 56 78, -grădina Boema) : Bună
seara. Boema ! — 19
• Ansamblul
artistic
„Rapsodia
română*4 (1-3 13 00) : Meridiane folclo
rice — 18,30

Sub semnul necesității unui nou mod de abordare a problemelor

Manifestări cu prilejul împlinirii
a 50 de ani de la izbucnirea
celui de-al doilea război mondial

majore ale lumii contemporane

Deschiderea Conferinței
3

la nivel înalt a tarilor nealiniate
3

Mesajul președintelui Nicolae Ceausescu primit cu deosebit interes,
cu o înaltă apreciere de participant
BELGRAD 4 (Agerpres). — C. Țin
tea transmite : în capitala Iugosla
viei s-a deschis, luni, cea de-a IX-a
Conferință la nivel înalt a țărilor
nealiniate. La acest important eve
niment al vjeții internaționale iau
parte 172 delegații, reprezentînd cele
102 state membre, precum și țări,
mișcări de eliberare națională și
organizații internaționale cu statut
de observator sau de invitat.
România, care participă la miș
carea de nealiniere cu statut de invi
tat permanent, este reprezentată de
o delegație condusă de loan Totu,
ministrul afacerilor externe.
Agenda dezbaterilor cuprinde, In
tre altele, trecerea în revistă a si
tuației internaționale actuale și a
rolului mișcării țărilor nealiniate în
domeniul dezarmării,
consolidării
păcii și securității, în transformarea
destinderii într-un proces durabil și
global ; examinarea situației econo
mice a lumii in vederea promovă
rii progresului țărilor în curs de
dezvoltare, a creșterii și stabilizării
economiei mondiale ; extinderea co
operării economice, sociale, cultura
le între statele nealiniate, între ță
rile în curs de dezvoltare, în an
samblu. In tematica reuniunii, un
loc prioritar îl dețin — în actualele
condiții complexe și grave ale si
tuației internaționale — modalitățile
de dinamizare a activității statelor
nealiniate, de depășire a dificultăți
lor ce s-au făcut simțite în cadrul
mișcării.
Mesajul președintelui Republicii
Socialiste România, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, adresat celei
de-a IX-a Conferințe la nivel înalt
a țărilor nealiniate, de la Belgrad, a
fost primit cu un deosebit interes,
cu o înaltă apreciere de partici
panții la reuniune. In comunicarea
făcută în cadrul ședinței plenare de
luni s-a evidențiat că mesajul ex
primă in mod pregnant principalele
țeluri și obiective ale mișcării de
nealiniere. A trezit un deosebit
ecou chemarea lansată de conducă
torul României privind întărirea
unității și solidarității țărilor neali
niate, a capacității de acțiune a
mișcării.
Mesajul
președintelui
Nicolae Ceaușescu va fi difuzat ca
document oficial al celei de-a IX-a
Conferințe la nivel înalt a țărilor
nealiniate.
Lucrările au fost deschise de pre
ședintele precedentei conferințe la
nivel înalt, Robert Mugabe, pre
ședintele Republicii Zimbabwe.

In continuare au luat cuvintul pre
ședintele Prezidiului R.S.F. Iugosla
via, Ianez Drnovșek, — care a fost
ales președinte al mișcării de neali
niere pină la viitoarea conferință la
nivel înalt, precum și secretarul ge
neral al O.N.U., Javier Perez de
Cuellar.
în continuare, au luat cuvintul
reprezentanții grupurilor geografice
ale mișcării de nealiniere : pre
ședintele Egiptului, Hosni Mubarak
(Africa), președintele Statului Pa
lestina, Yasser Arafat (Asia), pre
ședintele Ecuadorului, Rodrigo Borja
(America Latină), președintele Ci
prului, Ghiorghios Vassiliou (Euro
pa). Din partea mișcărilor de elibe
rare a rostit o cuvîntare Sam Nujoma, președintele Organizației Po
porului din Africa de Sud-Vest —
S.W.A.P.O.
Deschizînd lucrările conferinței,
Robert Mugabe, președintele Repu
blicii Zimbabwe, președintele în
exercițiu al mișcării de nealiniere, a
trecut în revistă activitatea din ulti
mii trei ani, arătînd că trebuie depuse
în continuare eforturi în domenii
cum sînt dezarmarea și edificarea
păcii în lume, economia mondială și
mediul ambiant. Analizînd situația
economică și politică actuală, el a
subliniat că, în ciuda eforturilor vizind eliminarea cauzelor sărăciei și
suferinței, aceste probleme au per
sistat și au dobîndit dimensiuni noi.
Robert Mugabe a criticat ferm țările
industrializate și instituțiile financia
re internaționale pentru lipsa de pro
gres în „dialogul Nord-Sud“. El s-a
pronunțat în favoarea organizării
unei conferințe mondiale la nivel
înalt, care să dezbată situația eco
nomică. Pe de altă parte, șeful sta
tului Zimbabwean a evidențiat efec
tele negative profunde pe care Ie au
conflictele regionale asupra situației
internaționale.
In cuvintul său, Ianez Drnovșek,
președintele Prezidiului. R.S.F. Iugo
slavia și, începînd de luni, președin
tele mișcării de nealiniere, a relevat
că întilnirea de la Belgrad va acorda
o atenție specială priorităților miș
cării în cadrul tendințelor actuale pe
plan mondial și a estimat că opțiu
nile strategice au rămas neschimba
te. întărirea păcii și securității in
ternaționale sub toate aspectele sale
rămine o preocupare constantă in
eforturile mișcării de nealiniere.
Vorbitorul a chemat țările indus
trializate ca, in interesele unei păci
cuprinzătoare, să recurgă, pe lingă
„destinderea politică" la „destinderea
economică". In unele părți, dezvol

tarea a ajuns intr-un blocaj total,
a spus el, avertizind că tensiunile so
ciale duc la conflicte politice și că
țările industrializate poartă o grea
responsabilitate pentru o astfel de
situație. Vorbitorul a subliniat că
problemele dezvoltării sînt strins le
gate de procesul dș dezarmare, pro
ces la care țările în curs de dezvol
tare trebuie să participe. Dezarmarea,
a arătat el, eliberează resurse consi
derabile care ar putea contribui mult
la reglementarea problemelor econo
mice. în loc de a constata o evo
luție pozitivă, sintem martorii unui
dezechilibru major în economia mon
dială și absenței unor negocieri între
țările industrializate și cele în curs
de dezvoltare. Atit timp cit aceste
obstacole nu sînt depășite, eforturile
individuale ale celor subdezvoltați de
a-și soluționa dificultățile nu vor
avea șanse de reușită.
Referindu-se la proiectul de de
clarație pregătit pentru cea de-a
IX-a conferință la nivel înalt, pre
ședintele R.S.F.I. a apreciat că mo
dernizarea
mișcării de nealiniere,
proces deja declanșat, va consta în
tr-un efort constant vizînd o apre
ciere obiectivă a schimbărilor ce se
produc în lume și, în același timp,
în inițierea și stimularea unor noi
procese pozitive.
Ianez Drnovșek a estimat că, în
toate aceste procese și activități vii
toare, O.N.U. va continua să dețină
un rol de neînlocuit.
Mișcarea de nealiniere are în fața
sa aceleași sarcini constructive de
întărire a climatului de încredere și
negociere care ar avea un efect sta
bilizator asupra relațiilor interna
ționale, a declarat secretarul general
al O.N.U., Javier Perez de Cuellar,
adresîndu-se participanților în șe
dința de deschidere a conferinței
de la Belgrad. Există o nevoie ur
gentă de a se crea condiții pentru
abordarea unei întregi game de
probleme Nord-Sud, a spus el.
Secretarul general al O.N.U. s-a
pronunțat în favoarea instaurării
unei păci sigure între Iran și Irak,
reglementării problemei Afganista
nului, încheierii procesului de inde
pendență in Namibia, eradicării
apartheidului și reglementării con
flictului din Orientul Mijlociu, în
așa fel incit să fie respectate drep
turile legitime ale poporului palesti
nian, inclusiv dreptul la autodeter
minare. Iși așteaptă, de asemenea,
soluționarea noi probleme, cum sînt
poluarea mediului și traficul de
droguri, a menționat Javier Perez
de Cuellar.

VARȘOVIA 4 (Agerpres). — La
Varșovia s-au încheiat lucrările
Conferinței generale a Uniunii Mon
diale „Orașele pentru pace", consa
crată împlinirii a 50 de ani de la
declanșarea celui de-al doilea război
mondial — informează agenția
P.A.P.
Au fost examinate probleme ac
tuale ale luptei pentru pace și
dezarmare, participanții adrfesînd
tuturor orașelor de pe glob, popoare
lor și parlamentelor apeluri de a
continua eforturile în numele păcii,
destinderii și întăririi securității în
Europa și în întreaga lume.
BERLIN 4 (Agerpres). — La Ber
lin s-a deschis o „Săptămînă inter
națională a femeilor pentru pace",
organizată sub auspiciile Ligii fe
meilor din R.D. Germană. Partici
pantele, care vor vizita locuri ale

șefi de stat și guvern din țările
nealiniate, s-a făcut auzită voința
statelor participante de a acționa
cu hotărire pentru întărirea unității
lor de acțiune în vederea sporirii
rolului și contribuției mișcării de
nealiniere la soluționarea proble
melor celor mai presante ale ome
nirii. Practic, nu a fost intervenție
din care să nu se degaje cerința
modernizării și revigorării mișcării
de nealiniere în ansamblul său, a
creșterii forței și eficienței sale pe
arena mondială.
In lumina acestor dezbateri se

prezentantul Republicii Zambia, și
Comitetului economic, prezidat de
reprezentantul Indiei. Aceste două 1
organisme, ținind seama de reco
mandările și pozițiile exprimate de
șefii delegațiilor, urmează să defi
nitiveze textul declarației finale a
conferinței, precum și textele ce
lor 18 rezoluții pe diverse proble
me, care apoi vor fi supuse apro
bării reuniunii la nivel înalt. După
cum s-a precizat aici, declarația
finală va înfățișa punctele de ve
dere ale țărilor nealiniate în legă
tură cu evoluția generală a situa
ției politice și economice mondia
le, in timp ce rezoluțiile vor pre
zenta pozițiile țărilor nealiniate in
probleme ca : securitatea interna
țională și dezarmarea, Orientul
Mijlociu și problema palestiniană,
situația din Liban, din Africa de
Sud, din Afganistan, din Cambodgia, din America Latină și Caraibi,
soluționarea definitivă a conflictu- <
lui din golf, tendințele actuale din
economia mondială și relațiile eco
nomice internaționale, problema
datoriilor externe, dezvoltarea și
problemele financiare și monetare,
comerțul internațional și materiile
prime, accesul țărilor în curs de
dezvoltare la știința și tehnologia
modernă, problemele alimentației
și agricultura, cooperarea Sud-Sud,
situația mediului înconjurător etc.
Lucrările conferinței, ce se vor
încheia joi, sint urmărite cu inte
res de observatorii politici și de
presă de aici, care așteaptă ca, prin
rezultatele ei, reuniunea de la Bel
grad să se înscrie ca un moment
important în. întărirea unității ță
rilor nealiniate, ca o contribuție de
seamă a mișcării de nealiniere la
promovarea păcii și colaborării în
tre popoare.

CORESPONDENȚĂ
DIN BELGRAD
reliefează o dată mai mult juste
țea pozițiilor consecvente ale
României, ale președintelui
Nicolae Ceaușescu, privind nece
sitatea ca toate țările, și în primul
find țările mici și mijlocii, in curs
de dezvoltare și nealiniate, care
formează marea majoritate a sta
telor lumii, să aibă un rol mai
activ în soluționarea problemelor
grave ale vieții internaționale.
Această idee de frontispiciu a po
liticii externe românești — pri
vind democratizarea relațiilor in
ternaționale — este subliniată și
in mesajul adresat de președintele
țării noastre Conferinței la nivel
înalt a țărilor nealiniate, docu
ment de o deosebită importanță,
care a fost primit cu mare interes
in rindul delegațiilor prezente.
Paralel cu lucrările in plen ale
conferinței țărilor nealiniate, se
desfășoară și ședtyțe separate ale
Comitetului politic, prezidat de re

Nicolae PLOPEANU

E DE PRESA

scurt

CONFERINȚA A UNIUNII IN
TERPARLAMENTARE. La Lon
dra s-au deschis lucrările celei
de-a LXXXII-a Conferințe a Uni
unii Interparlamentare, organizat e
internațională care, in acest an,
împlinește un secol de existență. In
cursul conferinței vor fi analizate
aspecte importante ale lumii con
temporane, intre care folosirea
spațiului cosmic in scopuri pașni
ce, problema datoriei externe a ță
rilor in curs de dezvoltare și as
pecte legate de ocrotirea sănătății.

ALEGERILE PARLAMENTARE
vor avea loc in Grecia la 5 no
iembrie — a anunțat, intr-o con
ferință de presă, la Atena, pre

(

ședintele Partidului Noua Demo
crație, Constantin Mitsotakis, in
urma realizării unui acord pe aceaștă temă cu coaliția partidelor
de stingă și progresiste. Atit coa
liția partidelor de stingă, cit și
Partidul Noua Democrație au fă
cut cunoscut că cooperarea lor nu
mal este cu putință după alegerile
din noiembrie, pentru că opiniile
lor despre buget și despre politica
veniturilor sint prea deosebite.
TRADIȚIONALA SARBATOARE A PRESEI, organizată de zia
rul „Volkstimme", organ al Parti
dului Comunist din Austria, a avut
loc la Viena. Zeci de mii de persoa
ne au participat la manifestările

......................

organizate cu acest prilej, care
s-au desfășurat sub deviza luptei
pentru pace, dezarmare șl apă
rarea drepturilor oamenilor muncii.

NUMIRE. Președintele Iranului,
Akbar Hashemi Rafsanjani, l-a
numit pe fostul premier Hussein
Musavi in funcția de consilier
prezidențial. Potrivit noii consti
tuții iraniene, președintele statului
va prelua și sarcinile de prim-ministru al guvernului.

MOȚIUNE DE SPRIJIN. Camera
Deputaților din Congresul Națio
nal (parlamentul) bolivian a adop
tat o moțiune de sprijin față de
hotărirea guvernului de a respinge
propunerea S.U.A. de. a
trimite
trupe în Bolivia cu misiunea de a
lupta împotriva producerii, comer
cializării și consumului de droguri.
ÎNTR-O DECLARAȚIE făcută la
Khartum, președintele Consiliului
Comandamentului Revoluției de
Salvare Națională din Sudan,

...................... .... ....... ..... .... .. ................. .

BONN 4 (Agerpres). — în capi
tala R.F.G. a avut loc un forum
pentru pace care a dezbătut posibi
litățile de accelerare a procesului de
dezarmare, de sporire a securității
în Europa și în lume și de împiedi
care a declanșării unui nou război
mondial
— informează agenția
A.D.N. Participanții s-au pronunțat
împotriva doctrinei „descurajării nu
cleare".
La forum au luat parte reprezen
tanți al partidelor social-democrat,
liber-democrat, ecologist, comunist,
ai sindicatelor1 și ai unor organiza
ții de masă și obștești din R.F.G.

împotriva creării de noi tipuri
de arme nucleare
LONDRA 4 (Agerpres). — Sub
auspiciile Mișcării pentru dezarmare
nucleară din Marea Britanie. Ia
Londra s-a desfășurat un marș in
ternațional de pace, la care au luat
parte reprezentanți .ai organizațiilor
veteranilor din cei de-al doilea
război mondial din 10 țări. Intr-o
declarație făcută presei, secretarul

național al Comitetului canadian
pentru lichidarea armelor nucleare,
participant la manifestarea din ca
pitala britanică, s-a pronunțat împo
triva creării de noi tipuri de arme
nucleare. El a subliniat. totodată,
necesitatea unirii eforturilor tuturor
oamenilor, în vederea înfăptuirii
unei dezarmări reale.

Peste 4100 de orașe de pe glob
declarate zone denuclearizate
HELSINKI 4 (Agerpres). — Miș
carea pentru crearea de zone fără
arme nucleare în perimetre urbane
din diferite țări ale lumii a cunos
cut o amploare fără precedent. în
deosebi după anul 1980, cind orașul
Manchester a fost declarat „zonă
denuclearizată" — se arată intr-un

articol publicat de revista „Peace
Curier", care apare la Helsinki.
Actualmente, mai bine de 4 100 de
orașe de pe glob au fost declarate
zone denuclearizate. Această mișca
re se , bucură de popularitate îndeo
sebi în Japonia, unde peste 2 300
de orașe au fost declarate zone fără
arme nucleare.

Apel adresat Administrației americane
pentru a renunța la „războiul stelelor“
WASHINGTON 4 (Agerpres). —
John May, președintele Conferinței
naționale a episcopilor catolici din
Statele Unite ale Americii, a adre
sat Administrației americane un apel
de a contribui la realizarea de pro
grese în domeniul dezarmării. Po
trivit agenției A.D.N., într-o scri
soare adresată președintelui S.U.A..
John May iși exprimă îngrijorarea

în legătură cu programul de moder
nizare a armelor nucleare, care ar
deschide o nouă etaipă a cursei înar
mărilor. Totodată, el cere Adminis
trației S.U.A. să renunțe la progra
mul „războiul stelelor" și la expe
riențele nucleare. pronuntîndu-se
pentru reducerea și. în cele din
urmă, eliminarea tuturor armelor
nucleare strategice.

Tirgul internațional de la Leipzig
® Pavilionul țării noastre vizitat de conducători de partid
și de stat ai R.D. Germane • înaltă apreciere la adresa
produselor românești
BERLIN 4 (Agerpres). — La Leip
zig și-a deschis porțile tradiționalul
Tîrg de toamnă. Pavilionul Româ
niei — unde sint expuse produse
din domeniile construcțiilor de ma
șini, electronicii, industriilor chimi
că, ușoară, a lemnului, agriculturii
și industriei alimentare, industriei

farmaceutice și cosmeticii — a fost
vizitat de Willi Stoph, președintele
Consiliului de Miniștri al R.D. Ger
mane, de alți conducători de partid
și de stat ai R.D.G. Oaspeții au dat
o înaltă apreciere produselor româ
nești expuse.

Directorul general al G.A.T.T. critică practica
represaliilor și discriminărilor comerciale

Pentru înțelegere, colaborare și pace
O reuniune a unei mișcări de o
asemenea importanță cum este miș
carea de nealiniere, care reunește
țări reprezentînd două treimi din
statele lumii, pe a cărei agendă se
află probleme de dimensiuni mon
diale, desprinse din cea mai strin
gentă actualitate, așa cum este
Conferința la nivel înalt a țărilor
nealiniate, care a început luni
la Belgrad, se impune ca un
eveniment cu profundă semnifica
ție în viața internațională. Este de
altfel firesc dacă avem in vedere
că, prin înseși obiectivele sale fun
damentale — apărarea păcii, a
independenței și suveranității na
ționale. respectarea drepturilor fie
cărui popor de a fi stăpîn pe pro
pria soartă, întronarea in relațiile
internaționale a unor principii noi,
de deplină egalitate și respect re
ciproc, respingerea politicii impe
rialiste și neocolonialiste de ex
ploatare și amestec in treburile in
terne ale altor state, lichidarea
subdezvoltării și făurirea unei noi
ordini economice mondiale — miș
carea de nealiniere s-a afirmat
chiar de la crearea sa, în urmă cu
28 ani, ca una din cele mai impor
tante forțe ale contemporaneității.
Semnificativ în acest sens este
însuși faptul că la actuala reuniune
participă, pe lingă cele peste 100
state membre, un mare număr de
țări și mișcări cu statut de obser
vator și invitat, precum și o serie
de organizații și organisme interna
ționale și regionale. Astfel, in miș
carea de nealiniere se regăsesc,
unite prin idealurile luptei pentru
pace și securitate, pentru apărarea
independentei și libertății, pentru
făurirea unei lumi mai bune si mai
drepte, marea majoritate a statelor
de pe planeta noastră. Chiar din
prima zi a lucrărilor conferinței de
la Belgrad, in cuvintările rostite de

holocaustului provocat de cel de-al
doilea război mondial, și-au propus
să lanseze apeluri pentru edificarea
unei lumi a păcii, fără arme de dis
trugere.

GENEVA 4 (Agerpres). — Măsu
rile de represalii ale Statelor Unite
împotriva unor state ale căror prac
tici comerciale sînt apreciate a fi
„neloiale" — și care au fost trecute,
recent, împreună cu alte țări, pe o
„listă neagră" — au fost criticate,
indirect, de Arthur Dunkel, directo
rul general al G.A.T.T.
Fără a nominaliza Statele Unite,
Dunkel a calificat drept „justifica
tă" îngrijorarea a numeroase țări în
perspectiv^ „unei aparente tendințe
de a se îpcerca o soluționare a difi
cultăților comerciale prin interme
diul adoptării de măsuri unilaterale
și discriminatorii, aplicate in afara
cadrului G.A.T.T.".
Amintind că, între 1987 și 1988, rit
mul de creștere a comerțului mon

„Dezvoltarea socială prin

informație și educație"
Reuniune a țărilor
din Asia și Pacific
KUALA LUMPUR 4 (Agerpres).
— în capitala Malayeziei au început
luni lucrările unei conferințe a re
prezentanților din țările Asiei și
zonei Pacificului, pe tema „Dezvol
tarea socială prin informație și edu
cație". Delegați din 17 țări ale re
giunii au subliniat, în luările lor de
cuvint, că numai prin reducerea
substanțială a producției de arma
ment și a cheltuielilor militare,
precum și prin lichidarea tuturor
stărilor de conflict de pe planetă se
pot crea cele mai favorabile condiții
pentru progresul social și pentru
dezvoltarea educației în țările în
curs de dezvoltare și, în general, în
lume.

Omar Hassan al Bashir, a subliniat
că problemele interne nu pot fi so
luționate integral fără normaliza
rea situației din sudul țării. El a
precizat hotărirea guvernului său
de a desfășura negocieri directe
cu reprezentanții „Armatei Popu
lare de Eliberare a Sudanului"
(S.P.L.A.) pentru realizarea unul
acord de pace și reconciliere na
țională.
RAPORT. Secretarul general al
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a
prezentat Consiliului de Securitate
al organizației un raport referitor
la situația din America Centrală,
în care informează că. la 6 septem
brie. va fi constituită Comisia in
ternațională de sprijin șl de veri
ficare pentru America Centrală
(C.I.A.V.), care va avea misiunea
de a recepționa armamentele și echipamentele militare ale elemen
telor „contras" nicaraguane demo
bilizate.

..... ..... —............

dial s-a accelerat de la 5,5 la 8,5 la
sută, iar anul acesta el ar putea fi
superior mediei, mai ales „dacă sta
tele mari vor reuși să stăvilească
recenta recrudescență a inflației",
Dunkel i-a criticat pe cei care fac
speculații in legătură cu prăbușirea
iminentă a sistemului comercial
multilateral. „Nu este cazul să mai
evidențiem faptul că apartenența la
G.A.T.T. — arată Dunkel — presu
pune atașamentul la multilateralism
și la o abordare bazată pe echilibrti
și pe disciplină, pentru a se putea
soluționa problemele comerciale".

PANAMA:

ORIENTUL MIJLOCIU
• Situația se menține încordata la Beirut • Precizări în legă
tură cu activitatea Comitetului tripartit al Ligii Arabe pentru
Liban • Grevă generală de protest în teritoriile ocupate
partit al Ligii Arabe pentru Liban
— format din Algeria, Maroc și Arabia Saudită — nu s-a încheiat, o
hotărire finală în acest sens urmînd
să fie luată- după desfășurarea de
contacte detaliate cu toate părțile
aflate în conflict. El a deplîns situa
ția dramatică din Liban și greutățile
ivite în cadrul negocierilor și a res
pins orice amestec străin direct în
această problemă, mai ales cel bazat pe
soluționarea crizei libaneze prin fo
losirea forței sau amenințării cu for
ța — transmite agenția K.U.N.A.

BEIRUT 4 (Agerpres). — La Bei
rut situația s-a menținut încordată,
ca urmare a incidentelor armate
dintre grupările rivale, in cursul că
rora opt persoane au fost rănite.
Părțile implicate au folosit atit ar
mament automat, cit și piese de ar
tilerie în cursul schimburilor de
focuri, mal intense la linia de de
marcație dintre cele două mari sec
toare ale capitalei libaneze — rela
tează agenția Efe.
In cursul dimineții de luni, avia
ția israeliană a efectuat un raid îm
potriva unor obiective din sudul Li
banului — informează agențiile Efe
și China Nouă. Raidul, al doilea de
acest fel în ultimele opt zile și al
zecelea de la începutul anului, s-a
soldat cu moartea a șase persoane
și importante pagube materiale, po
trivit posturilor de radio libaneze,
citate de agenția T.A.S.S.

In diverse zone ale teritoriilor
ocupate s-a desfășurat duminică o
grevă generală de protest, după îm
pușcarea a cinci cetățeni palesti
nieni de către forțele israeliene da
ocupație în localitatea Nablus. Res
tricțiile de circulație impuse de au
toritățile israeliene au declanșat noi
proteste și ciocniri cu populația pa
lestiniană, în urma cărora 68 de per
soane au fost rănite — transmit
agențiile M.E.N.A. și I.N.A.
(Agerpres)

KUWEIT 4 (Agerpres). — Minis
trul algeî-ian de externe, Boualem
Bessayeh, a declarat presei kuweitiene că activitatea Comitetului tri
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BEIJING 4 (Agerpres). — La
Beijing s-au Încheiat lucrările se
siunii Comitetului Permanent al
Adunării Naționale Populare a
R. P. Chineze, în cadrul căreia au
fost examinate mai multe proiecte

a

R. P.

al

Adunării

Chineze

de lege, informează agenția China
Nouă. Au fost adoptate o rezoluție
cu privire la viitoarele alegeri în
organele locale, care ar urma să
aibă loc pînă la sfîrșitul anului 1990,
și alte documente.

Datoriile externe accentuează dificultățile
economice ale țărilor în curs de dezvoltare
SANTIAGO DE CHILE 4 (Ager
pres). — Un raport al Comisiei Eco
nomice a O.N.U. pentru America La
tină și Caraibi (C.E.P.A.L.) analizea
ză evoluția problemei datoriei exter
ne la nivel regional, subliniind că
țările debitoare trebuie să-și redu
că transferurile de resurse spre ex
terior și să acționeze in cadrul unei
inițiative multilaterale coerente în
cadrul negocierilor cu creditorii ex
terni — transmite agenția Prensa
Latina. Aceste măsuri ar permite
țărilor respective să mențină pro
cesul creșterii lor economice și să
iasă din cercul vicios al stagnării
existente la scară continentală.
Soluționarea problemei privind da
toria externă a Americii Latine —
apreciază C.E.P.A.L, — reclamă, pe
de o parte, ca țările debitoare să
impulsioneze reformele vizînd creș
terea lor economică și, pe de altă
parte, ca țările creditoare să cori
jeze gravele dezechilibre macroeco
nomice din Nord, să reducă dobînzile la un nivel normal și să accepte

prețuri mai echitabile pentru produ
sele de bază din regiune.
ALGER 4 (Agerpres). — Datoria
externă reprezintă problema cea
mai acută a Africii — se subliniază
într-un articol publicat de săptămînalul „Revolution Africaine". Se
menționează că, în prezent, fluxul
de capitaluri către continentul afri
can este mai slab decît fluxul de
capitaluri spre exterior.
Africa datorează 218—220 miliarde
de dolari și se estimează că, în
1995, această povară ar putea crește
la 313 miliarde de dolari și la 600
miliarde de dolari în anul 2000, dacă
nu vor fi luate imediat cele mai
potrivite măsuri. Continentul cu
noaște o deteriorare continuă a si
tuației economice : produsul intern
brut al regiunii a crescut cu unu la
sută în 1986 și cu numai 0,8 la sută
din 1987. Totodată, s-a înregistrat o
scădere cu 2 la sută în 1986 și cu
2,2 la sută în 1987 a P.I.B. pe lo
cuitor. Acest indicator este astăzi cu
circa 14 la sută mai mic față de ni
velul din 1980.

Necesitatea unei echitabile responsabilități
în protejarea mediului înconjurător
- subliniată de reuniunea de la Manaos
BRASILIA 4 (Agerpres). — La l
Manaos, în inima selvei braziliene,
au luat sfîrșit lucrările unei reuni
uni regionale consacrate protejării
și dezvoltării mediului Înconjurător.
Participanții — experți, oameni de
știință, economiști și politicieni —
au denunțat „duplicitatea" țărilor
capitaliste industrializate care, deși
contaminează mediul înconjurător
al planetei, cu consecințe grave in
primul rînd pentru țările în curs de
dezvoltare, nu aduc o contribuție
corespunzătoare la programele de
protejare și dezvoltare a mediului
ambiant.
Biologul Frank Lovejoy, directorul
Institutului Smithonian, scrie Pren

sa Latina, a arătat că S.U.A. sînt
principalul factor de poluare a me
diului înconjurător al planetei, emițînd circa 20 la sută din totalul ga
zului carbonic răspîndit anual în
atmosfera. El a subliniat necesitatea
de a se întreprinde măsuri urgente
și concrete pentru stoparea poluării,
sub toate aspectele pe care aceasta
le incumbă.
Jose Roberto Moreira. specialist
de la Universitatea din Sao Paulo, a
evidențiat, la rindul său, necesitatea
de a se folosi rațional tezaurul na
tural al planetei și de a se acționa
pentru refacerea iui, acolo unde el
a fost distrus.

Sub presiunea politicii de forță

încheierea mandatului constituțio
nal al guvernului panamez și for
marea unui cabinet provizoriu, fără
a fi stabilite noi alegeri generale,
au readus în prim-plan situația acestei țări din istmul dintre Americi.
Citeva împrejurări explică aoeastă
reînnoită atenție. Mai intii. de un
an și jumătate, în termeni constitu
ționali. Panama cunoaște un provi
zorat al puterii. Șeful statului și gu
vernului se numea oficial „ministru
însărcinat cu președinția", intrucit
nu fusese ales prin sufragiu univer
sal. ci desemnat de parlament în
urma destituirii președintelui de
către coaliția guvernamentală, ma
joritară ca număr de deputați. Apoi,
în ultimele luni criza politică inter
nă nu a dat semne de slăbire.
Intr-o anume privință, „criza panameză" este în primul rînd criza
relațiilor panamezo-americane. De
altfel, S.U.A. au căutat cu tot dina
dinsul să pregătească un teren pro
pagandistic propice intereselor pro
prii in preajma zilei de 1 septem
brie. cind. prin forța împrejurărilor,
în Panama, ca urmare a expirării
mandatului guvernului, urma să se
înlocuiască un provizorat cu altul,
din simplul motiv că normele con
stituționale nu prevăd vreo soluție
specifică pentru o situație precum
cea existentă, iar dialogul dintre
guvern, militari și opoziție — inițiat
sub auspiciile O.S.A., in urma anu
lării alegerilor generale de la 7 mai
— nu a dat nici un rezultat. Iată de
ce, cum explicau autoritățile pana
meze, formarea unui nou guvern nu
putea fi in acest caz o formulă ju
ridică, ci doar 'rezultatul unui acord
politic al torțelor majoritare, în par
lament. Căutarea acestei noi for
mule a fost acompaniată de atacu
rile formulate de reprezentantul
S.U.A. la sesiunea extraordinară a
Comitetului Permanent al Organi
zației Statelor Americane (sesiune
convocată la propunerea america
nă). contra „omului forte" din Pa
nama. generalul Antonio Noriega,
comandantul forțelor de apărare. Acest tablou este întregit de declara
țiile președintelui George Bush. în
sensul că S.U.A. nu recunosc noul
guvern, că sancțiunile economice, adică blocada aplicată statului Pana
ma, vor fi menținute și că vor fi

adoptate noi măsuri pentru a se ob
ține înlăturarea lui Noriega, obiec
tiv ce pare a fi devenit o veritabilă
obsesie pentru Washington. Prac
tic, actionînd de pe poziții de forță,
autoritățile americane, in disprețul
normelor internaționale, declară, des
chis că nu exclud posibilitatea unei
intervenții armate în Panama.
Accentele din declarațiile oficiale
americane vin să oglindească o
nouă agravare a încordării în ra
porturile dintre S.U.A. și Panama,
încordare ce a cunoscut o escaladă
continuă, mai ales după ce Admi
nistrația americană, nereuștnd să
obțină înlăturarea din funcție a ge
neralului panamez, a refuzat să re
cunoască desemnarea de către par
lament a fostului președinte interi
mar. treeînd. totodată, la represalii
de ordin economic și financiar.
în ce privește cauzele conflictu
lui. partea americană a formulat de
mai mult timp la adresa lui No
riega acuzația de legături cu „car
telul drogurilor", fără a prezenta
probe concludente, in timp ce gene
ralul Noriega declară că a devenit
ținta diferitelor acuzații fiindcă nu
a acceptat „îngenuncherea" și a pre
ferat. cum dorește poporul panamez,
să susțină o „politică de demnitate
națională".
După părerea celor mai multi ob
servatori, dincolo de aspectele de
suprafață, iși găsesc expresia în acest conflict contradicțiile dintre
aspirațiile poporului panamez de a
se dezvolta independent și de a-și
redobindl suveranitatea asupra în
tregului teritoriu, prin retrocedarea
de către Statele Unite a Canalului
Panama, și. pe de altă parte, do
rința unor cercuri din S.U.A. de a-și
prelungi într-un fel sau altul pre
zenta și privilegiile în zona canalu
lui ; In ultimă Instanță, de a
anula acordul prin care pină la sfîr
șitul secolului canalul urmează să
treacă sub jurisdicția Republicii Pa
nama sau de a obține măcar garan
ția unui guvern docil. Ideea unul asemenea reviriment politico-juridic
a circulat in sferele conducătoare
americane, făcind chiar obiectul unor discuții în Congres. în ipoteza
unor astfel de planuri, discreditarea
actualilor guvernanți panamezi s-ar

Înscrie ca un pas tactic, explicind
faptul că de mai multă vreme cercu
rile politice de dreapta și militariste
din S.U.A. iși concentrează focul
contra mișcării îndreptate spre afir
marea intereselor naționale pana
meze, manifestată pregnant și in
ringul forțelor armate. în acest
scop s-a încercat și folosirea O.Ș.A.
ca auxiliar al unei „soluții de for
ță". după o veche tradiție încetă
țenită în zonă, dar de astă dată fără
rezultat. Deși regimul panamez nu
este lipsit de adversari in O.S.A.,
organizația s-a pronunțat categoric
împotriva, unei intervenții în trebu
rile panameze, reafirmînd această
poziție de principiu și in cadrul ac
tualei sesiuni extraordinare a con
siliului său permanent.
Desigur, în Panama continuă să
se mențină o situație politică inter
nă destul de tensionată, mai cu sea
mă după ce autoritățile au anulat
rezultatele electorale din luna mai,
pe care opoziția pretindea că le-a
cîștigat. Formarea guvernului provi
zoriu a stîrnit și ea noi atacuri din
partea opoziției, care acuză autori
tățile de „uzurparea puterii". Dar. așa
cum se subliniază în sferele oficiale,
aplanarea divergentelor și găsirea
unei formule general acceptabile
atit tn ce privește viitoarele ale
geri, cit și asupra componentei or
ganismelor puterii ține de ' compe
tența exclusivă a panamezilor și nu
poate face obiectul unui tîrg Cu in
teresele străine.
Lunga listă de sancțiuni aplicate
împotriva Republicii Panama (ca
urmare a cărora, de exemplu. în ul
timul an. statul panamez a fost pri
vat de 43 la sută din venituri), la
care s-au adăugat încercări de imix
tiuni directe în treburile interne ale
țării, reamintește tristul adevăr că,
în pofida declarațiilor oficiale des
pre o nouă gîndire. nu a dispărut
nici pe departe mentalitatea re
curgerii la represalii atunci cind
dictatul celor puternici este respins,
împotriva unei asemenea politici se
ridică cu hotărire nu numai poporul
panamez, ci toate popoarele care țin
să le fie respectat dreptul la inde
pendență și demnitate, la promova
rea unei politici de sine stătătoare.
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